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Poświęcam tę książkę tym wszyst
kim, którzy z miłości dla prawdy po
rzucili wierzenia, uznane przez siebie
za fałszywe, i raczej wybrali życie sa
motne i bez czci, niż byt, oparty na
szanowanem kłamstwie.
August Dide.

LUDZKOŚĆ WIERZĄCA.
Religie nie są rezultatem jakiegoś dociekania nau
kowego lub wiedzy ścisłej. Są one mniej lub więcej do
wolnym, mniej lub więcej logicznym, wynikiem potrzeb
serca, głosów sumienia, omamień wyobraźni, upojeń sen
nych. Wszędzie, gdzie był ból nieukojony, gdzie prawo na
ruszono i obrażono, gdzie ograniczano i tłumiono dążenia,
gdzie myśl nurtowała niecierpliwie i szalała ciemnota, —
tam mogły powstać i objawić się uczucia religijne, urok
Nieznanego, nadzieja zaświatów, skłonność do urojeń.
Tern się tłumaczy istnienie od samego zarania ludz
kości tego, co nie całkiem właściwie nazywa się religią *).
Istnieje ona na wybrzeżu morza, wśród ludności rybaków,
którzy ubóstwiają chmury, uważając je za istoty potworne,
*) W przekładzie polskim konieczne jest wyjaśnienie, że „religia" wywodzi się od łacińskiego „religio" co znaczy połączenie,
zjednoczenie z bóstwem. Autor niniejszej książki pojmuje ten wy
raz, jako symbol zjednoczenia ludzi.
(Przyp. tłóm).
A. D ide:
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walczące ze sobą nawzajem, wzburzające oceany i ciążące
nad przyrodą straszliwem brzemieniem nieznanej potęgi.
W pustyniach znów piaszczystych, w pustkowiach
bezbrzeżnych inni wielbią słońce — siłę wspaniałą, która
pożera ogniem lub zapładnia. Gwiazdy także uznawane są
za bóstwa dalekie, a dobroczynne, wskazujące drogi.
Tak samo również w borach: drzewa olbrzymie, wichry
potężne, zwierzęta drapieżne, płazy przejmujące trwogą,
zyskują cechy tajemniczości i świętości
Trwoga i wdzięczność stwarzają bogów, rodzą le
gendy, otaczają ziemię atmosferą wierzeń. Pragnienie
szczęścia, które przedewszystkiem tkwi w potędze bytu,
podtrzymując, wzmagając i przedłużając w nieskończo
ność tę potęgę, utrwala i rozszerza złudzenie trwogi
i miłości.
W ośmnastym wieku było modą pewnych szkół filo
zoficznych ośmieszać pierwotną łatwowierność rodu ludz
kiego i ubolewać nader uszczypliwie, że przetrwała całe
wieki. Te szyderstwa były często bardzo płytkie, a zawsze
jałowe: zamiast złorzeczyć, czyż nie owocniej wyświetlić
i pojąć? Niewątpliwie większa część wierzeń wydaje się
na oko dziecinną i śmieszną. Lecz czyż należy się dziwić,
że ludzkość w dzieciństwie miała też dziecinne wierzenia?
Czyż niema w nich zgoła pierwiastków poważnych, uczu
ciowości godnej szacunku lub pełnej barw, która w każ
dym wypadku zasługuje na badanie ? Czyż umysł ludzki
może błądzić bezwzględnie, czyż nawet w jego błędach
jest tylko to, co przejawia się na zewnątrz i naprawdę
godne jest śmiechu i pogardy? Nie tego zdania jesteśmy,
owszem sądzimy, że jest obowiązkiem badacza wydobyć
z pośród faktów sprzecznych i znikomych przesądów to,
co może być prawdziwem i pożytecznem. Religie są
szkodliwe i skazane na zagładę nie dlatego, że się pod
dały urokowi tajemnicy, jakiejś prawdzie, która może
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istnieć, ukryta w sferze nam niedostępnej, ale dlatego, że
ze ślepą zuchwałością sformułowały i ściśle określiły to,
co jest niedostępne dla rozumu ludzkiego. Zbłądziły tern,
że łudzące wymysły i czyste rojenia podawały za nama
calną rzeczywistość lub logiczne i niezbite pewniki.
Postępując w ten sposób, znalazły się poza rzetelną
wiedzą. Ta bowiem w rzeczywistości ma obowiązek oprzeć
się na badaniach ścisłych, na doświadczeniach niewzru
szonych. Dopuszcza hipotezy, bo bez nich groziłoby nie
bezpieczeństwo kręcenia się bez końca w kole odwiecz
nych komunałów, ale je też traktuje jako hipotezy. Na
tomiast religie, znane w historyi, przekształcają je w do
gmaty nieomylne i, wychodząc z tych założeń ryzykownych,
sztucznych albo fałszywych, budują doktryny, mające kie
rować rozumem ludzkim.
Najgłówniejszą z tych hipotez dogmatycznych jest
wiara w cud.
Na czem ona polega?
Opiera się na twierdzeniu całkiem dowolnem, lub
na dowodach zmyślonych, że niema prawd naukowych
niewzruszonych, i że tak zwane prawa natury są na łasce
potęgi samowładnej i tajemnej, którą należy czcić pod
mianem bóstwa. Ta potęga posiada wszechmoc, wszechwolę, nie podlega żadnej kontroli, jest ponad i poza lo
giką i rozumem ludzkim, bowiem aby pojąć Boga, trzebaby
samemu być Bogiem.
. u
Zastanówmy się należycie nad tym punktem. Istotnie
usiłowano kwestyę cudów otoczyć mrokiem i niepewnością.
Dla jednych cud jest tylko stwierdzeniem w danej chwili
sił natury, dotychczas nieznanych lub niedokładnie pozna
nych. Jest to zarazem sofizmat i błąd historyczny. Takie
określenie cudu jest niedokładne i ciasne i nie odpo
wiada temu określeniu, jakie mu dawał kościół urzędowy,
gdyż w takim razie cud byłby tylko odkryciem czegoś
i*
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nieznanego, wyjaśnieniem czegoś niejasnego. Ta teorya
cudu, znosząca zresztą cud, nie .zawiera nic sprzecznego
z duchem nauki, gdyż, jak mówi poeta:
Ślepo wierzyć wszystkiemu jest błędem fatalnym,
Tak, jak sądzić, że kresem świata jest horyzont

ale w tym wypadku nie ma znaczenia ani doniosłości.
Inna szkoła, nosząca miano racyonalistycznej, która
przez dłuższy czas zachowywała się dziecinnie, fakta nad
przyrodzone wyjaśnia zapomocą igraszki słów i traktuje
je, jak szarady i rebusy.
Cud, według wiar historycznych jest czemś zupełnie
innem: jest on mianowicie zupełnem zaprzeczeniem praw
przyrody. Aby się o tern przekonać, wystarczy wziąć kilka
faktów, podawanych za cudowne, które np. sekty chrze
ścijańskie uważają za prawdy niezbite i bezwzględnie obo
wiązujące.
Jest rzeczą nie dającą się zaprzeczyć, że jeśli jakieś
zjawisko występuje w pewnych określonych warunkach, to
tosamo zjawisko powtórzy się tak samo, jeśli warunki
się nie zmieniły. Kawałek ołowiu, cięższy od powietrza,
puszczony w powietrzu, nie wzniesie się w górę; gdyby
było inaczej, ustałaby logika i zniknęłaby wszelka pewność
ludzka. Musimy więc przyjąć prawo ciążenia ciał, jak ró 
wnież musimy przyjąć, że kij ma dwa końce, że dwa
a dwa jest cztery, że między dwoma punktami najkrótsza
jest linia prosta. Otóż religie mówią nam na każdej stro 
nicy swych dziejów o zdarzeniach tak przeciwnych rozu
mowi i wiedzy, jak np., że ciało zatrzymuje się w spad
ku i wraca do góry, jakkolwiek warunki ciążenia się
nie zmieniły.
Z tego wynika, że religie w swych świadectwach,
rzekomo historycznych, mówiąc o cudach, wychodzą poza
granice wiedzy, a nawet wchodzą z nią w kolizyę.
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Gdyby były poprzestały na wskazaniu, że nas otacza
Nieznane, gdyby temu Nieznanemu nadały były miano
Ideału, gdyby, mówiąc o niebie, były powiedziały to, co
z takim smutkiem wyraża Alfred de Musset:
. . . Wbrew mej woli trwoży mię nieskończoność,
Nie mogę o niej m yśleć bez trwogi i nadziei
I cokolwiek kto powie, mój rozum ogarnia,
Że jej pojąć nie zdoła, a czuje ją przecież;

gdyby były oświadczyły, wedle wspaniałych słów L ittre’go,
że nas otacza tajemnica, jak ocean, wobec którego je
steśmy bez łodzi i żagli; gdyby bodaj od Pascala prze
jęty były jego tragiczny strach wobec milczenia nieskoń
czonych przestworzy, — nie możnaby nic zarzucić tym wy
lewom wzruszenia czy rezygnacyi. Co najwyżej możnaby
zauważyć z uczonym matematykiem Bertrandem, że ten lęk
tak bardzo poetyczny nie wypływa z refleksyi i że go
nie odczuwali wielcy astronomowie, — owszem przeci
wnie! — Te przestworza nieskończone, które nas oble
wają i których wieczne milczenie przerażało sceptyczny
umysł Pascala, zachwycały wyobraźnię Kepplera harmo
nijną rozmaitością ruchów, które się w nich odbywają.
Na nieszczęście religie nie ograniczyły się do w yra
żenia nieuchwytnych obaw i ułudnych nadziei, lecz miały
pretensyę do wyjaśnienia wszystkiego przy pomocy dzie
cinnych rozumowań i baśni bez istotnej wartości, albo
sprzecznych z niewątpliwemi świadectwami historycznemi.
Za oręż swej pychy i żądzy panowania obrały sobie
obłudę kazuistyczną, okrucieństwo brutalnej przemocy,
mgliste igraszki wyrazów, zuchwałe twierdzenie m etafi
zyczne, uchylające się z pod wszelkiej kontroli, ponieważ
są dalekie od wszelkiej rzeczywistości.
Jeżeli religia jest, jak etymologia wskazuje, tern, co
jednoczy, a w następstwie duchem powszechnej tolerancyi
i powszechnego braterstw a, to, ażeby ją ugruntować, po-

trzebaby wyrzec się wiar, które zasiewają nienawiści sekciarskie, ciasnotę i pychę prawowierczą i dzikość kultów
plemiennych i narodowych.
Ta konieczność staje się piekącą. W ystarczy dla jej
wykazania zobaczyć, jak religie powstają, krzewią się,
trw ają i upadają; wystarczy stwierdzić rezultaty, jakie osią
gnęły w Europie po ośmnastu wiekach nauczania i władzy.
Żydzi, rozprószeni, znienawidzeni, oskarżani i prześla
dowani, jako „bogobójcy", zamiast zjednoczyć się w cywilizacyi, która była dla nich macochą i katem, od wielu wieków,
do Shylocków podobni, stoją jakby obozem pośród naro
dów, którym w miarę sił swoich i przy pomocy środków,
jakimi rozporządzają, usiłują odwzajemnić zadane sobie ciosy
i rany. Ludy katolickie, w całkowitym upadku i rozprzęże
niu duchowem, przywracają dawne bohaterstw a inkwizycyi i zbrodnie rzezi masowych, przez krucyaty zniesławiań i prześladowań jednostkowych, zwróconych przeciw
temu lub owemu osobnikowi, który wbrew oczywistym
faktom musi być uznany za winnego, ponieważ należy
do rasy, nad którą aż do zupełnej zagłady zawieszone
będzie to niewiarogodne przekleństwo: „Krew sprawie
dliwego niech spadnie na nią i na jej potomków !*‘
Ludy protestanckie, drażnione wspomnieniami da
wnych prześladowań, skłonne do odwetu, butne i za
wistne, na opiece pasterzy, którym się w głowie prze
wraca na punkcie prawa boskiego, odznaczają się suro
wością nieubłaganą, którą uważają za objaw siły i w strętnem sobkostwem, opartem na cytatach biblijnych i niemi
uświęconem. Przy śpiewie psalmów odbierają i wypeł
niają rozkazy zbiorowych mordów, wydawane przez po
bożnych monarchów. „Mordujcie! mordujcie! niech krew
płynie strumieniami'1 — woła do swych żołnierzy cesarz
niemiecki, wygłaszając kazania w godziniach oznaczonych.
Zaczytana w biblii Anglia, dla zdobycia trochy
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złota, organizuje kradzież, rabunek, pożogę, rzeź, walkę
dwudziestu przeciw jednemu, mordy kobiet i dzieci, sprzy
mierza się z chorobą i głodem w owych obozach nędzy
i zarazy, nazwanych obozami koncentracyjnymi. Jej chrześcijanizm łaknie zagłady całego plemienia bohaterów. Pa
storowie anglikańscy, niektórzy przynajmniej, nie ściąga
jąc na siebie powszechnego oburzenia tego narodu misyonarzy, wygłaszają zdania, które wydałyby się ohydnemi
nawet organizatorom nocy św. Bartłomieja i sprawcom
cofnięcia Edyktu nantejskiego. Na Wschodzie muzułmanie
tępią mieczem Armeńczyków, wzywając Ałłaha i wielbiąc
proroka! W Chinach natręctwa i intrygi misyonarzy wy
wołują rewolty i pociągają za sobą wyprawy, mające na
celu mordy i rabunki.
Dla podtrzymania tego stanu cywilizacyi religij
nej Europa rocznie zagarnia z pracy ludzkiej setki milio
nów i rozdziela je kapłanom różnych obrządków, którzy
w czasie wojny po tryumfalnych rzeziach zbiorowych śpie
wają Te Deum, w czasie zaś pokoju wyklinają się na
wzajem.
JUDAIZM.
I.
BIBLIA.

Ze wszystkich znanych religii największy wpływ na
świat zachodni wywarła religia żydowska. Najdokładniej
sze o niej wiadomości czerpiemy z książki, powszechnie
znanej pod nazwą biblii.
Każdemu jest znanem, że biblia to święta księga ży
dów: przecież nie wielu z czytelników ma o tej księdze
jasne i szczegółowe wiadomości.
Dla niejednego, mocno wierzącego, biblia jest księgą
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jedyną w świecie, natchnioną, podyktowaną przez Boga
samego, nieomylną od pierwszej do ostatniej litery. Za
wiera ona prawdę niewątpliwy, bezwzględną — w rze
czach teologii, moralności, polityki i wiedzy. Biblia jest
bezpośredniem echem niebios, testamentem, przekazanym
ziemi przez Boga. Ażeby wyrazić i uwidocznić całą monstrualność i bezrozum tego przesądu, który boskie na
tchnienie przypisuje tej księdze, przytacza krytyk fran
cuski, Edmund Scherer, następujące słowa pewnego ka
znodziei anglikańskiego: „Gdyby biblia opowiadała, że
nie wieloryb połknął Jonasza, lecz Jonasz wieloryba,
uwierzyłbym w to “.
Dla wolteryańskich przeciwników judaizmu biblia
jest w pierwszym rzędzie stekiem niemoralności i ane
gdot, dziełem, w którem prawie na każdem miejscu bezecność walczy o lepsze z głupstwem. Oba te punkty
widzenia nie są ani słuszne, ani właściwe. Biblia nie za
sługuje ani na tę nadmierną cześć, ani na to oburzenie.
Jest ona poprostu zbiorem prac historycznych, lite
rackich, naukowych i religijnych, dziełem myślicieli i pi
sarzy izraelickich różnych epok. Wyobraźmy sobie, że
zebrano w jeden olbrzymi tom wszystko, co kiedykolwiek
wydali pisarze francuscy, a więc Pamiętniki Joinville’a,
Pantagruel Rabelais'go, Maksymy La Rochefoucaulde’a,
Medytacye poetyckie Lamartine’a i t. d., a otrzymamy zbiór,
który możnaby nazwać Biblią francuską. Biblia żydowska
jest nieskończenie krótsza, gdyż w zamierzchłej starożyt
ności o wiele mniej pisano, niż w czasach nowszych; jest
ona naprawdę tylko dość bezładnym zbiorem ksiąg, po
między któremi znajdują się i kroniki i idylle, pamflety
i pieśni wojenne, maksymy moralne i romanse. Wszystkie
te utwory, rozmaicie uporządkowane, wartości nierównej,
wzniosłe i trywialne, parodoksy i komunały, dziecinne
i genialne, składają się na dokument ciekawy, jako całość

jakkolwiek nużący w przeważnej części swych szczegółów.
Podziw, który mu wyrażano, wypływa dość często z naj
zupełniejszej nieznajomości rzeczy, lub też ze stronniczego
założenia. Bossuet i Chateaubriand sądzą, że podziwiają
biblię nawet wtedy, kiedy, według nader słusznej uwagi
Renana, podziwiają sprzeczność Wulgaty i niedorzeczności
tłómaczów. Co w ięcej: tę stronniczość i to nieuctwo uwa
żają niektórzy z owych dziwnych wielbicieli za istotny
warunek mądrego uwielbienia! Józef de Maistre (że tylko
jego jednego wymienię) wyraża się tak: „Chcecież wy
czuć piękności biblii? Weźcie sobie przyjaciela, który nie
rozumie po hebrajsku, a obaczycie, jak ze zgłosek, wy
razów i jakowychś tchnień nieuchwytnych, wiejących
z okresów, wy kwitną piękności niezrównane!“
Biblię badać należy nie jako źródło objawienia bo
skiego (gdyż nie więcej go ona zawiera, niż księgi Pla
tona, dramaty Ajschilosa, sielanki Teokryta lub romanse
Balzac’a), lecz żeby się z niej dowiedzieć, jeśli się jest
historykiem literatury czy badaczem starożytności, jak
parę tysięcy lat temu myślał, pisał, marzył i majaczył
mały ludek dalekiego Wschodu.
Jeżeli bez powziętego z góry zamiaru szczerze od
damy się badaniu tego rodzaju, to dojdziemy do wnio
sków, wręcz obalających najbardziej właśnie rozpowszech
nione mniemania. A więc Izraelici nie zawsze byli monoteistami. Uznawali oni istnienie kilku bogów. Wybitne
prace znakomitego teologa francuskiego, p. Michała Nicolas’a, profesora wydziału protestanckiego w Montauban,
nie pozostawiają w tym względzie żadnej wątpliwości.
Redaktorowie pierwotnych ksiąg biblii — nie należy za
pominać, że księgi te ulegały przekształceniom — wierzyli
w istnienie całego szeregu bóstw, oznaczonych mianem
Eloim; a kiedy później Eloim ustąpili miejsca bogu J e 
howie, to ten był uważany raczej za najpotężniejszego
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z bogów, niż za Boga jedynego. Jehowa, to jeden z bo
gów narodowych, bóg narodu uprzywilejowanego i wróg
wszystkich innych ludów, którzy nie uznają go za Boga.
To pojmowanie bóstwa, sławione jako olbrzymi po
stęp, jest zarazem marne i niebezpieczne. Ono to wpro
wadza na świat ideę nierówności ras, naukę o bogu-władcy,
którego wola rozstrzyga wszelkie zagadnienia, napawa po
gardą i nienawiścią do wszystkiego, co nie jest narodem
przez Boga wybranym, przez Boga, którego naród zagar
nął dla siebie, gwoli próżności osobistej i dumie narodowej.
Dalszem następstwem tego jest odosobnienie tego ludu,
który się mieni wybrańcem Jehowy, odosobnienie już to
w dumie niepohamowanej, już też, w miarę okoliczności,
w uniżoności pełnej obłudy, przebiegłej i wrogiej. Nietolerancya szczepów semickich, powiada słusznie Renan, jest
koniecznym wpływem ich pojęć monoteistycznych. Ludom
indoeuropejskim, które nigdy religii nie uznawały za ja 
kąś prawdę nieomylną, lecz niejako za dziedzictwo ro
dowe lub kastowe, ludom tym, zanim się nie nawróciły
do idei semickich, żydowskich, chrześcijańskich czy mu
zułmańskich, obcą była ciasnota poglądów religijnych i żar
liwość nawracania na swoją wiarę. Dlatego to u tych lu
dów napotykamy ducha wolnej myśli i analizy. Semici
natomiast, dążąc do rozpowszechnienia kultu, zupełnie
od prowincyi i krajów niezależnego, musieli wszystkie
religie, różniące się od ich własnej, uważać za złe. Nietolerancya w tern pojęciu jest tedy właściwością rasy
semickiej, która siebie uważa za wyższą nad wszystkie
inne i nie chce się z niemi zjednoczyć. To też widzimy
jak prorocy, przejęci starym duchem semityzmu, zago
rzali nieprzyjaciele sztuk plastycznych, zacięci burzyciele
wizerunków świętych, wrodzy wszystkiemu, co mogłoby
Izraela porwać w wir świata, żądają od królów ustawicz
nych prześladowań wyznań odmiennych od monoteizmu
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i wytykają im, jak zbrodnie, wszelkie związki z obcymi.
Widzimy również, iż żydzi wszędzie, gdzie tylko mieli
przewagę, byli zapalczywymi prześladowcami. Ten instynkt
prześladowczy przejawia się nieraz w sposób okrutny.
Możnaby przytoczyć dużo przykładów tego rasowego
i wyznaniowego okrucieństwa. Jeden wystarczy, wzięty
ze starego Testamentu z księgi Sędziów. „Święty“ pisarz
opowiada, że pewnego dnia w czasie biesiady, Samson,
przegrawszy niebacznie zakład przy stole, udał się do
Askalonu i zabił trzydziestu Filistynów, z których zdarł
odzież, aby uiścić przegraną. Ten mord, połączony z ra 
bunkiem, wydaje się pisarzowi biblijnemu nietylko spra
wiedliwym, lecznawet zaszczytnym, bo, jak twierdzi, Sam
son, dopuszczając się tej zbrodni, był „natchniony duchem
Przedwiecznego". I rzeczywiście zabójca był żydem, a ofiary
były nieprzyjaciółmi ludu wybranego przez Jeh o w ę1). ... /
Ta oto buta narodowa, która się posuwa aż do
uświęcania zbrodni na pożytek rasy, tłumaczy, dlaczego
żydzi przez tyle wieków, wśród tylu prześladowań, po
gardy i klęsk, zdołali jednak zachować tak wybitne ce
chy i tak uporczywą odrębność. Ani rozprószenie, ani
wygnanie, ani próby asymilacyi nie były w stanie ich
zmienić. Ich własny klerykalizm narodowy, bardziej jesz
cze niż „nienawiść rodzaju ludzkiego", uczyniły z nich
„typ" odmienny.
!) Powyższy ustęp z biblii, wywołał przed kilku laty dysputę
pomiędzy dwoma pastorami protestanckimi. Jeden z nich, p. Lud
wik Bresson, człowiek rzetelnego sumienia i szerokiego umysłu,
zapytał, czy wolno jest podnosić do wyżyn autorytetu w rzeczach
wiary i obyczajności książkę, która w ten sposób uświęca rabunek
i zabójstwo. Na to jasne i faktem poparte zapytanie otrzymał tylko
tę dziwną odpowiedź: „Jakie jest pańskie pojmowanie B o g a ? “
Ten sposób postępowania, który w m iejsce odpowiedzi wprost pod
suwa nierozwiązalne roztrząsania metafizyczne, jest zwykłą taktyką
szkoły teologicznej.
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II.
Ż YDZI , J A K O L U D N A J B A R D Z I E J

KLERYKALNY MIĘDZY

NARODAMI.

Nie ulega wątpliwości, że idea Boga narodowego
nie jest wyłączną właściwością ludu żydowskiego; spoty
kamy się z nią w wielu krajach i w różnych epokach.
Zaznaczyć tylko trzeba, że żydzi doprowadzili tę ideę do
najwyższej potęgi i przywiązali się do niej z uporem bez
przykładnym. Podczas gdy inne narody mniej więcej usi
łowały wyodrębnić ideę państwa od pojęć teologicznych,
żydzi uczynili wiarę w swego Boga osią, około której
wszystko się obraca. Ich klerykalizm, to spotęgowane
uczucie egoizmu; wierzyć w „swojego Boga“, potężniej
szego nad wszystkie bogi, to znaczy przyznawać sobie
przywilej wyższości i nadzieję ostatecznego tryumfu. Dla
nich ojczyzna była podwładna idei religijnej. To też, gdy
zachodziła potrzeba, poddawali się chętnie obcym rządom,
które uznawały ich obrządek, a nawet zdarzało się, że
najsroższym despotom, o ile ci nie przeszkadzali ich pra
ktykom religijnym, dostarczali dworaków, tern bardziej
oddanych i tern okrutniejszych, że się nie poczuwali do
odpowiedzialności względem nieobrzezanych.
Żydzi przywykli u siebie łączyć ideę państwową
z ideą teokratyczną i solidaryzować obie, starając się,
aby zawsze ta ostatnia górowała nad pierwszą. Żaden
naród samodzielny nie był nigdy i nie pozostał tak
klerykalnym, jak naród żydowski. Teokracya jest zasa
dniczą podstawą jego dziejów. Klerykalizm stanowi jego
istotę, jego racyę bytu, dzięki jemu ostał się i przetrwał.
Jest to prawda nie dość widoczna, naprzód dlatego, że
niesłusznie widzi się klerykalizm tylko w katolicyzmie;
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następnie także dlatego, że żydzi równie chytrze, jak
bezczelnie naśladowali zawsze złodzieja, który krzyczy:
„łapaj“, aby odwrócić uwagę od siebie i zmylić pościg.
Aureliusz Scholl wyraził się bardzo dowcipnie, że żydzi
byli zawsze hałaśliwymi antyklerykałami, gdy chodziło
0 religię cudzą. Ale, gdy na stu katolików i protestan
tów zaledwie jeszcze dziesięciu uczęszcza do kościoła, żyd,
który się usuwa od swoich praktyk religijnych, należy do
wyjątków. Izraelici ten klerykalizm, i to klerykalizm nietoleracyjny, zaszczepili kościołom chrześcijańskim. Bossuet, pisząc swe dzieło p. t. Polityka wedle pisma świę
tego, które jest tylko apologią Jehowy, apoteozą kapłana,
władcy i kierownika państwa, używającego władzy królew 
skiej do przeprowadzenia i narzucenia jedności religijnej,
choćby przy pomocy najhaniebniejszych prześladowań,
Bossuet, mimo swego szczegółowego katolicyzmu i swego
tytułu biskupiego, był z natchnienia pisarzem żydowskim.
Kiedy już anarchia patryarchalna, w której Izrael
żył z początku, dłużej się utrzymać nie dała, lud zażądał
wprowadzenia władzy królewskiej za przykładem krajów
ościennych. Prorok Samuel, który się obawiał osłabienia
1 zepchnięcia na drugi plan powagi religijnej przez wła
dzę królewską, wyrzekł owe sławne słowa, na które się
często powoływano, dosyć naiwnie dopatrując się w nich
ducha republikańskiego, podczas gdy one wyrażały tylko
obawę kapłana o upadek rządów boskich, których mini
strami byli prorocy:
„Starsi w Izraelu przyszli przed Samuela i rzekli
doń: Ty się już zestarzałeś; synowie zaś twoi wcale
twoimi śladami nie kroczą; postanów więc nad nami króla,
tak, jak go mają wszystkie inne narody".
W tedy Samuel modlił się do Przedwiecznego, który
mu rzekł:
„Posłuchaj głosu ludu, bo nie ciebie odrzucili, lecz
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mnie. Nie chcą mię już dłużej słuchać. Spełnij ich wolę,
lecz zapowiedz im, co ich spotka.
Dlatego Samuel tak przemówił do ludu: „Król, który
nad wami będzie panował, wydrze wam synów waszych
i uczyni z nich żołnierzy i dworaków; weźmie ich do
uprawy swych pól i pozwoli ich zabijać na wojnie; weź
mie córki wasze, iżby służyły jego rozkoszy. Wasze win
nice i sady oliwne da swoim pochlebcom; wy zasieje
cie, a on zbierać będzie. Będziecie jego niewolnikami.
W nędzy waszej wołać będziecie do Przedwiecznego, ale
Przedwieczny was nie u sły szy ...“
Władza teokratyczna, reprezentowana przez Samuela,
ustała tylko pozornie. Król, którego on wybrał, był tylko
igraszką w jego ręku, a jego następcy, aby panować spo
kojnie, musieli ulegać władzy religijnej, przez Boga usta
nowionej, której tłómaczami żywymi byli prorocy. Skoro
tylko władza królewska spróbowała wyswobodzić się z pod
przewagi kapłańskiej, prorocy sprowadzali na nią tru 
dności i niebezpieczeństwa. Jeżeli natomiast król okazywał
się powolny wskazówkom tłómaczów woli bożej, prze
puszczano mu wszystko i pozwalano na wszystko. „ Święty “
król Dawid, ten według biblii typ monarchy, natchnionego
przez Boga, jest w rzeczywistości rabusiem, złodziejem,
mordercą, zdolnym do wszelkiej zbrodni, pełnym win,
zdrajcą ojczyzny i króla, publicznym rozbójnikiem, po
twornym okrutnikiem, tak niegodziwym i złym, że autor
historyi żydowskiej, tak oględny w słowie, jak Ernest
Renan, wbrew wrodzonej subtelności, przewyższył samego
nawet Voltaire’a w gwałtownem potępieniu jego osoby
i nie wahał się porównać go z ohydnym, pospolitym mor
dercą, Troppmannem.
Biblia w drugiej księdze Samuela opowiada, jak
święty król Dawid obchodził się z jeńcami.
„Tedy wyruszył Dawid przeciw Rabbie i zajął ją.
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Poczem uprowadził ze sobą lud, który był w mieście.
Kazał mieszkańców Rabby przecinać piłą; brano ich pod
piły i brony żelazne i przepuszczano ich przez piece,
w których wypalano cegły. Tak samo uczynił wszystkim
miastom Ammonitów. Poczem powrócił Dawid do Je ru 
zalem
Jeśli Anglicy potrzebują usprawiedliwienia się we
własnych oczach ze swych rycerskich czynów w Transwaalu, winniby z rozkoszą odczytywać ten ustęp z biblii,
tę opowieść o czynach króla z woli i upodobania Wszech
mocnego!
Lecz mniejsza o zbrodnie króla-żołdaka. Jest po
bożny; jego twórczości czy natchnieniu, czy też inicyatywie zawdzięczamy psalmy; umie tańczyć przed świętą
arką, słucha proroków: to wystarcza. Jest wielkim kró
lem, wzorem króla, o nim kaznodzieje chrześcijańcy mó
wić będą z entuzyazmem i wzruszeniem; jego ród uznany
będzie przez Przedwiecznego za godny, by wydał Mesyasza.
Później już, w świecie romańskim, w Anglii, w Niem
czech, we Francyi, obaczymy, jak pod wpływem pojęć
żydowskich i moralności teokratycznej chrześcijanizm, ten
pod tylu względami płód żydowstwa, stosuje to samo
zbrodnicze pobłażanie do królów, również winnych jaki
Dawid. Duchowieństwo pierwszych wieków kościoła ota
cza aureolą świętości niegodnego Konstantyna. Euzebiusz,
biskup Cezarei, układa na cześć tego zbrodniczego pobożnisia panegiryki, pełne najwyższych uniesień; Henryk VIII.
pozyskuje u pisarzy protestanckich przychylność w prost
gorszącą. Zgromadzenia duchowieństwa, biskupi Francyi
rozgrzeszają Ludwika XIV z jego publicznej rozpusty, ze
zbrodni stanu, ogłaszają go wielkim, wynoszą pod obłoki
za to. że sprzyja zachciankom prawdziwej wiary, skazuje
na wygnanie, męki i żałobę najuczciwszych ludzi swojego
królestwa!
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W IEDZA

I METAFIZYKA

BIBLII.

Jaka jest wartość biblii zejstanowiska filozofii i wie
dzy? Pojęcie Jehowy jest ciasnym, budzącym odrazę
i cudacznym deizmem partykularnym. Wyobraża sobie
budowę wszechświata po dziecięcemu. Niebo, to kopuła
lazurowa, nabijana ćwiekami dyamentowymi, a pod tą
kopułą wisi równa płaszczyzna, ziemia. Wszechmocny,
Wiekuisty, Król królów, istota, której imienia nie wolno
wymówić, zamieszkuje wyżyny ponad kopułą lazurową.
Ten monarcha niebieski rządzi wszechświatem według
upodobania swej woli: dla niego nie masz praw rzą
dzących i niewzruszonych; ile razy zechce, narusza zwy
kły porządek rzeczy bezprawiami cudów, wskrzesza
jąc umarłych, cofając wstecz bieg czasu, aby odmłodzić
o kilka lat starca, którego pobożność jest mu miła, unie
ruchomią słońce, porywa z ziemi swych umiłowanych
proroków i przenosi ich na wozach ognistych do nieba.
Ponieważ w tym systemie pojęcie Boga ściśle się
kojarzy z pojęciem ludu wybranego, więc w naturalnej
konsekwencyi istnienie świata datuje się od początku
istnienia tego ludu. Gdy historya ludu żydowskiego liczy
tyle a tyle tysięcy lat, niech będzie, jak powiadają, około
sześć tysięcy, to i ziemia właśnie tak długo istnieje.
Wszechświat i nieskończoność redukują się do zni
komych rozmiarów ograniczonego faktu. Wiedza jest ska
zana na roztrząsanie dziecinnych niedorzeczności „obja
wienia , które w postaci „Testamentu^ ludu wybranego
daje tylko paplaninę i złudzenia pierwotnej ciemnoty.
Nauka jest i była pod grozą najokrutniejszych prześlado
wań, zniewolona do poważnego traktowania takich oto
twierdzeń:
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Morze cofnęło się pewnego razu, aby ocalić i prze
puścić lud wybrany;
Na głos jednego człowieka słońce wstrzymało się
w swym biegu;
Kruki szły w służbę proroków i dostarczyły im ży
wności w pustyni;
Piece rozpalone zamieniały się nagle w lodownie;
Zając jest zwierzęciem przeżuwającem;
Oślice widują aniołów i przemawiają ludzkim głosem,
aby pouczyć swych panów.
Przeczyć tym rzeczom i stu innym, podobnie śmie
sznym, znaczyło tyle, co wątpić w „słowo Boże"! Przed
tymi to pewnikami biblii żydowskiej zmuszono Galileusza
do ukorzenia się!
Wręcz niepotrzebne, a nawet niedorzeczne było roz
patrywanie wartości naukowej opowieści „Księgi rodzaju"
o stworzeniu świata. Opowieść ta powstała dla uświe
tnienia ludu izraelskiego. Stanowi ona logiczny wstęp do
chełpliwej historyi ludu, który się Stara wykazać, że po
chodzi wprost z rąk Boga. Gdy ten fakt skonstatujemy
(a on jedynie coś tu znaczy), na cóż poruszać dzie
ciństwa i błędy, od których roi się biblia ? Pocóż za
znaczać, że ulegała przeróbkom, że istnieje w kilku odmia
nach i nosi ślady najróżnorodniejszej mieszaniny, że za
wiera najpotworniejsze sprzeczności ? Wystarczy stwier
dzić, że to poprostu zabytek archeologiczny, pomnik pychy
narodowej, albo, jeśli ktoś woli, jedno z licznych usiło
wań umysłu ludzkiego w niemowlęctwie by zdać sobie sprawę
z powstania świata.
Współcześni pisarze żydowscy, którzy odziedziczyli
po przodkach żądzę rozgłosu i geniusz w tym kierunku,
podnosili bez granic i miary doniosłość swych dziejów
narodowych. P. James Darmesteter tak oto ukazuje nam
w swem dziele p. Ł „Rzut oka na historyę narodu żydowa
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skiego“ — cały rodzaj ludzki: „plemiona koczownicze
i hołdujące wielobóstwu pierwotnych Semitów, Egipt i jego
kapłani, Syrya i jej bóstwa, Niniwa i Babilon, Cyrus i Ma
gowie, Grecya i Aleksander, Aleksandrya i jej szkoły,
Rzym i jego legiony,— wyobrażone są w dziejach Izraela;
potem, kiedy łamie się jedność narodowa Żydów i roz
prószenie rzuca ich na wszystkie strony świata, dziejopi
sarz, który idzie za nimi do Arabii, Egiptu i Afryki, do
wszystkich krajów zachodniej Europy, widzi wciąż jeszcze
w tych dziejach odzwierciedlenie Mahometa i islamu, Ary
stotelesa na modłę scholastyków i ich filozofii, całej wie
dzy i ruchu średnich wieków, humanistów i renesansu,
reformacyi i rewolucyi"!
To nie ludzkość patrzy jak „przeciąga" Izrael; to
Izrael widzi „przeciągającą" ludzkość! Ta śmieszna pycha
przywodzi na pamięć sławne zdanie Chateaubrianda: „Trzy
dzieści rzek spoglądało na mnie", bo nie on patrzył na
rzeki, lecz rzeki go podziwiały!
Niezwykła próżność i hypertrofia jaźni u Żydów tłu
maczy się ich artykułami wiary, a także pewnem wspólnictwem i braterstwem z kościołami chrześcijańskimi. Ży
dzi niezaprzeczenie wiele wycierpieli od chrześcijan, lecz
judaizm dużo ma chrześcijaństwu do zawdzięczenia. Gdyby
nie ono bowiem, Izraelici pozostaliby byli tern, czem byli
dla pogan, t. j. najbardziej pogardzanym z ludów. Nato
miast chrystyanizm, zapożyczywszy swego „Boga" u rasy
żydowskiej, poczuwał się do obowiązku przesadnego uwiel
biania tej rasy i ksiąg, stanowiących jej piśmiennictwo,
potwierdził więc niejako jej tytuły do dumy. Nie niefor
tunny i zbyt wyszydzany Izajasz Levaillant, ale raczej
Bossuet wypowiedział i ustalić zapragnął zdanie, że „Ży
dzi są pierwszą arystokracyą świata". P. Darmsteter nie
innego jest zdania, niż wielki kaznodzieja z Meaux. Jego
grubo przesadne oceny nie mają tej doniosłości, co urzę-
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dowe deklaracye synodów protestanckich, które czynią
z boskości Pisma św. zasadę wiary, albowiem zostało ono
napisane przez ludzi, których duch Boży oświecił w spo
sób nadprzyrodzony, a zatem owiane jest najwyższą po
wagą w sprawach religii. Gdy stowarzyszenia biblijne wy
dają miliony na rozpowszechnienie Pisma św., to przewa
żna część tych pieniędzy służy więc do stałego wydawni
ctwa literatury żydowskiej i do pozyskiwania jej wielbicieli.
Wartość metafizyczna biblii jest równie mała, jak
wartość naukowa. To, czego uczy o losie człowieka po śmierci,
schodzi prawie do zera. Izraelici nie wierzyli w nieśmier
telność duszy. Mogli byli prawie dosłownie trzymać się
zasady: „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy". Wyobra
żali sobie, że wszystkie ciała zgromadzą się w miejscu,
przezwanem Szeol, gdzie spoczywać będą w śnie nieskoń
czonym. Po niewoli babilońskiej byli tacy, którzy mnie
mali, że „sprawiedliwsi" za nagrodę odżyją. Jest to nie
dokładna i ciemna teorya zbiorowego zmartwychwstania
i warunkowego życia przyszłego. Ta doktryna umożliwiała
z jednej strony praktykę wywoływania na modłę wiesz
czki z Endorm i dopuszczała zarazem wskrzeszanie zmar
łych wedle obrządku proroka Elizeusza.
Cóż tedy może być mniej złożonego, mniej głębo
kiego, mniej oryginalnego i bardziej nienaukowego, niż
teologia Hebrejczyków ? Na pierwszym planie, unosząc się
na niebiosach i rządząc ziemią, przy pomocy swych ka
płanów, proroków, królów i cudów, — ukazuje się antropormorficzny Bóg, Bóg, który stworzył człowieka na po
dobieństwo swoje. Jest to Jehowa czyli Jahwe. Na ziemi
istoty ludzkie, pochodzące od jednej jedynej pary — Adama
i Ewy, płodzą się dla radości i cierpień znikomego życia
i wieczystego snu po śmierci, jeśli były złemi, — jeżeli
zaś zasłużyły sobie na uczestnictwo w tryumfach Mesyasza,
zasną tylko na jakiś nieokreślony przeciąg wieków.; Pomię2*
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dzy ludźmi, w mnogości narodów, wybija się i jaśnieje —
jak prawy dyament obok nędznej imitacyi — lud wybrany,
ulubieniec Jehowy, którego przeznaczeniem jest zdobycie
świata i podporządkowanie go swojej wierze, aby się
ziściło co do słowa proroctwo Zacharyasza: „W one dni
uchwyci dziesięciu mężów poły szaty Judejczyka, mó
wiąc: „Pójdziem z wami, bośmy słyszeli, że Pan jest
z wami“.
Prorocy żydowscy, pomimo moralnej wyższości nie
których z ich nauk, wciąż ujawniają ducha rasowej dumy
i wierni są uroszczeniom wszechwładztwa. Świat, który
źle znają, wydaje im się stworzony dla Izraela, a nie Izrael
dla świata. Ich Bóg, to jedyny prawdziwy Bóg, któremu
wszystkie ludy winne hołd. Mocą przywileju religijnego
zostali wybrańcami i pozostali nimi, umiłowani przez Boga
bogów, pana niebios i ziemi.
Biblia mogłaby nosić takie godło: „Wszystko przez
Jehowę i — dla Izraela".
Z tej teologiczno-narodowej doktryny wynika mo
ralność, albo mówiąc ściślej, bardzo osobliwa niemoralność. W samej rzeczy, nie jestże rzeczą oczywistą, że lud
przez Boga wybrany ma prawo do szczególnych przywi
lejów ? To, czego nie możnaby ścierpieć i co byłoby złe
u innych, to usprawiedliwia się, a nawet wystawia jako szczy
tne u tego narodu. Ma on obowiązki, o których zawsze
pamięta.
Nadaremnie niektórzy biegli w Zakonie przed przyj
ściem Chrystusa głosili zasady wzniosłej etyki; napróżno
jeden z pomiędzy nich, Hillel, gdy go poganin pytał o obo
wiązki religii, odpowiedział:
„Nie czyń drugiemu tego, cobyś nie chciał, aby to
bie czyniono: oto cały Zakon — reszta to tylko komen
tarz*. Teokratyczna duma i poczucie rasowej wyższości,
jakiemi lud ten natchnęło przeświadczenie, że jest om
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ludem wybranym, tłumią ten dobry posiew i czynią go
bezpłodnym.
Oszukać bliźniego (rozumieć należy przez to obco
krajowca, niewiernego) wbrew zdaniu niektórych mędrców,
nie znaczy wywieść go w pole, ale iść śladami Boga
i spełniać wolę Opatrzności, która koniec końcem nie po
tępi przecież tego, co służy jej sprawie i lud wybrany
doprowadzić może do ostatecznego tryumfu. Czytamy też
w Deuteronomium, co Przedwieczny zaleca swemu ludowi:
„Wytępisz wszystkie narody, które Przedwieczny, Bóg
twój, da tobie; i nie sfolguje im oko twoje, ani będziesz
służył bogom ich“. Ten sam Przedwieczny w innej oko
liczności, nie tylko zezwala na podstęp i kłamstwo, lecz
je nakazuje Izraelitom. „Egoista z winy religii“ — powiada
Renan — „nie zna semita żadnych obowiązków, wyjąwszy
względem siebie samego: dochodzenie zemsty osobistej,
domaganie się tego, co za prawo swoje uważa, jest w jego
oczach rodzajem powinności". Etyka w tych warunkach
teologicznych zatraca swój zasadniczy charakter, który
stanowi wzniesienie się ponad okoliczności, ponad rasowe
uroszczenia i próżność osobistą. „Nie będziesz pożyczał na
lichwę swoim współwyznawcom, ale obcemu" — powiada
Mojżesz. I w Deuteronomium: „Będziesz pożyczał pieniędzy
narodom, aby nad nimi panować, a sam u żadnego po
życzać nie będziesz. W ten sposób nad tobą nikt panować
nie będzie". Panowanie siłą, podstępem, szczególniej pieniądzmi — oto polityczny program, przepisany żydom
przez biblię.
Zapewne, że zawiera ona i inne przepisy, i nie by
łoby racyi kłaść nacisk na złe, które w sobie mieści,
gdyby księgi, stanowiące Pismo święte, uważane były za
dzieła zwykłego, ludzkiego piśmiennictwa. Ale jakżeż
nie ma zdjąć człowieka przerażenie, gdy pomyśli, iż za
chęta do lichwy, oszustwa i kradzieży na korzyść poszczę-
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gólnego ludu ma uchodzić za słowo samego Boga ? Jakżeż
członkowie tego ludu, gdy instynkty ich są niegodziwe,
nie mają dokonać czynów, które zaleca biblia?!
To wypaczenie zmysłu etycznego przez dumę reli
gijną i rasową sprawiło, że i w starożytności i w nowszych
czasach znaczna liczba myślicieli wszystkich krajów
i wszelkich kierunków nie znosi żydów.
Antysemityzm jest nietyłko płodem ciasnego, nie
okrzesanego i nietolerancyjnego katolicyzmu, dla którego
żyd jest i wiecznie będzie „bogobójcą". Jest on zarazem
konkluzyą, do której doszli nawet dalecy od katolicyzmu
filozofowie. Jeden z najpotężniejszych umysłów niemiec
kich, J. F. Fichte, autor cudnych „Rozmyślań nad rewolucyą
f r a n c u s k ą nawoływał do wyjęcia żydów z pod praw,
w imię zasady, „która nie dopuszcza państwa w państwie".
Pisał on: „Żyd, który doszedł do umiłowania ponad
wszystko sprawiedliwości i prawdy, pomimo poważnych
i niezwalczonych przeszkód, jakie mu stawia jego rasoworeligijna pycha, to bohater i święty. Nie wiem, czy był,
lub czy jest taki: wtedy temu uwierzę, gdy go zobaczę.
Tylko niech mi nie podają pozorów za rzeczywistość.
Z żydami, bez wątpienia, chociaż oni odmawiają nam
praw ludzkich, obchodzić należy się po ludzku. Ale, gdy
chodzi o nadanie im praw cywilnych, to, co do mnie,
nie widzę innego sposobu, tylko, żeby ^pewnej pięknej
nocy, uciąć im wszystkim głowy i na ich miejsce przy
prawić im inne, w których nie byłoby żydowskich idei.
Nie znam innego sposobu, żeby się przed nimi obronić,
chyba, żeby zdobyć dla nich ziemię obiecaną i tam ich
wszystkich wysłać".
Niemiecki filozof Fichte, na długo przed literatem
żydowskim Maksem Nordauem, przewidział i doradził to,
co się nazywa „syonizmem", t. j. masową emigraeyę
żydów i ich konieczne przesiedlenie „do ziemi świętej".
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Dawno przed antysemickim pastorem Staeckerem i klei rykalnym judofobem Drumontem, zalecił on, o ileby nie
I przyszedł do skutku ich wymarsz do Jerozolimy, wyją
tkowe prawa przeciw synom Izraela. Bez względu na
j szacunek należny jednemu z najznakomitszych myślicieli
XIX. wieku, niech nam będzie wolno dowodzenie to
i uważać za marne, mylne i wykrętne. Wytępienie żydów,
albo masowe ich wygnanie, nie da się urzeczywistnić,
a usiłowania w tym kierunku ten tylko miałyby skutek,
że otoczyłyby żydów szczytną godnością i szlachetnym
urokiem prześladowanych. Kwestya jest głębsza i roz
chodzi się w niej o co innego. Nie w żydów ugodzić
należy — ąle w judaizm. Gdy niesłusznie godzicie w żyda,
to czynicie go przedstawicielem znieważonej sprawiedli
wości, wznosicie go na piedestał najszlachetniejszych
zasad i najświętszej sprawy. Przestaje on wtedy być
żydem, a staje się prześladowanem sumieniem. Na tern
nie zastanawiają się antysemici zawodowi. Zadając razy
niesłusznie i na oślep, z nieubłaganą i głuchą nienawiścią
depcąc i znieważając ofiary pomyłek sądowych, tern sa
mem podnoszą, utrwalają i uszlachetniają tych, którychby
pragnęli powalić i shańbić.
Niebezpieczeństwo społeczne tkwi w doktrynie re
ligijnej, która wpoiła w pewien lud wiarę, że jest wybrańcem
Boga. Ten fakt oczywisty nie uszedł uwagi wybitnego pi
sarza, o bystrym i niezawisłym umyśle, p. Juliusza Soury:
Żydzi — jak zauważył w swej książce Jezus i Ewangelie —
byli nietylko politycznymi wrogami państwa rzymskiego:
byli zarazą społeczną. Społeczeństwo broniło się nie
kiedy przeciw tym ludziom obcej rasy, którzy żądali
wszystkich praw, nie poczuwając się do żadnego obowią
zku. Izrael był zawsze przekonany (tylekroć razy powta
rzali mu to jego uczeni!), że Bóg nakazał reszcie świata
pracować dla niego. Dodać należy, że prawdziwemu ży-
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dowi „obce było wszelkie poczucie honoru, dumy, sławy,
delikatności i sztuki", do tego stopnia, że coś niegodzi
wego i śmiesznego kojarzyło się z nazwą Judy, jak to
widać u wszystkich klasycznych pisarzy starożytnych.
Musi istnieć jakaś racy a tłumacząca ogólną nienawiść.
P. Renan, który pomimo surowości niektórych swych są
dów o Izraelu, w głębi zachował czułość dla ludu Bożego,
musi się z tern zgodzić. „Kiedy wszystkie narody i wszyst
kie wieki prześladowali was — pisze — musiał istnieć jakiś
powód do tego 1)“.
Ten powód łatwo wynaleźć, i p. Juliusz Soury do
kładnie go sam wskazał: „Izrael zawsze był przekonany,
że Bóg reszcie świata każe pracować dla niego! (tylekroć
razy powtarzali mu to jego uczeni!)". Taka nauka dawana
w imieniu Przedwiecznego zdolna jest natchnąć lud, który
ją wyznaje, potwornym egoizmem, straszną pychą i za
chłannością. Klerykalizm żydowski — oto nieprzyjaciel!
Należy mu zajrzeć w oczy i powiedzieć sobie nareszcie,
że jeśli przyniesienie dziecka do chrztu w kościele, branie
ślubu w kaplicy, uczestniczenie w uroczystościach chrze
ścijańskich, wzywanie księdza do pogrzebu, — ma ucho
dzić za klerykalizm, to rzecz się ma tak samo i z obrze
zaniem, uczęszczaniem do synagogi, wzywaniem rabina
do ślubów i pogrzebów, uczestniczeniem w ceremoniach
i praktykach kultu żydowskiego.
Lecz przez dziwną sprzeczność, która jest specyfi
czną cechą umysłowości chrześcijańskiej, najżarliwsi anty
semici powołują się na mniemane proroctwa żydowskie
i istotę swoich wierzeń opierają na natchnieniu Bożem
pism żydowskich! Całą swoją działalnością utrwalają tylko
wiarę, że Izrael naprawdę był ludem wybranym i gorszą
się pełni oburzenia, kiedy naród ten z zuchwałą pychą
i) Juliusz Soury, Jezus i Ewangelie, str. 181, 182.
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korzysta z przywilejów; jakie podobny tytuł dawać musi!
Jest pewnikiem, o którym się zamilcza, że semityzm zawdzię
cza chrześcijaństwu olbrzymią część swego wpływu, a naodwrót chrześcijaństwo w znacznej mierze zawdzięcza to,
czem jest, judaizmowi. Zniszczcie powagę Starego Testa
mentu, a niema chrześcijaństwa. Zniweczcie autorytet No
wego Testamentu, — a judaizm jest niczem, niczem,
z czem, jako doktryną, liczyćby się należało i o co trzebaby się niepokoić.
O ile tedy zniszczenie to nie jest dokonane, lud, który
wiąże swoje losy z biblją, pozostaje w niebezpieczeństwie
i sam niebezpieczeństwem zagraża. Zagraża niebezpieczeń
stwem, ponieważ jego próżność, jego wieczyste natręctwo,
jego pracowitość gorączkowa i zachłanna, brak skrupu
łów i nietakt, chorobliwa żądza reklamy i zgiełkliwość
czynią go nieznośnym i ściągają nań nieprzyjażń bez gra
nic i miary. Niebezpieczny jest, ponieważ księga, w któ
rej szuka natchnienia i prawideł życiowych, zawiera stro
nice na których zdziczenie pychy teokratycznej i narodo
wej przechodzi wszystko, co sobie wyobrazić można.
„Jeśli, powiada Deuteronomium, chciałby cię potajemnie
namówić brat twój, syn matki twojej, albo syn twój, albo
żona, która jest na łonie twojem, albo przyjaciel, którego
miłujesz, jako duszę swoją, mówiąc: „Pójdźmy, a służmy
bogom cudzym; bogom, których nie znasz ty i ojcowie
twoi, wszystkich wokół narodów, którzy są blizko albo
daleko, od początku aż do końca ziemi, nie przyzwalaj
mu ani słuchaj go, ani mu niech nie przepuszcza oko
twoje, żebyś się nad nim nie zmiłował i zataił go. Ale
natychmiast zabijesz go, niechaj naprzód podniesie się nań
twoja ręka, aby go zabić, a potem ręka wszystkiego
ludu.
Ukamienujesz go i umrze; bo chciał cię oderwać od
Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,
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z domu niewoli. Aby wszystek Izrael, usłyszawszy, bał się
i żadną miarą nie uczynił nic podobnego".
„Jeśli usłyszysz w jednem z miast twoich, które Pan
Bóg twój dał ci na mieszkanie, mówiących:
Wyszli synowie Beliala z pośrodka ciebie, i odw ró
cili obywateli miasta swego i rzekli: Pójdźmy a służny
cudzym bogom, których nie znacie; pytaj się usilnie i z pil
nością. Dowiedziawszy się prawdy, jeśli znajdziesz, że pewnem jest, co powiadają, i że ta obrzydłość się spełniła,
wówczas wybijesz obywateli miasta onego mieczem; zgła
dzisz ich i wszystko, co w niem jest, aż do zdobycia. Cokolwiekby też było sprzętu, zgromadzisz pośród ulic i z sa
mem miastem zapalisz, tak żebyś wszystko zniszczył Panu
Bogu twemu, i aby było grobom wiekuistym; nie będzie
więcej budowane. Ani nie przylgnie nic do ręki twej
z onego przeklęctwa i aby się odwrócił Pan od gniewu
zapalczywości swojej i zmiłował się nad tobą i rozmno
żył cię, jako przysiągł ojcom tw oim : gdy będziesz słuchał
głosu Pana Boga tw ego ....x).
Chrześcianizm, pochodzący od judaizmu, pod wieloma
względami spadkobierca jego doktryn, nietolerancyi i mor
dów w swoim rozwoju dziejowym — tego, co w umyśle
żydowskim było okrutne, tej nieubłaganej dumy teologi
cznej i władczej tyranii, nie potępił, ale przeciwnie! —
przyswoił sobie tego ducha kosztem samych Żydów,
z największą szkodą dla sumienia człowieczego i praw 
dziwej cywilizacyi.
’) Deułeronomium, Road. XIII.
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RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA.
I.
POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA.

Chrześcijaństwo jest jedną z form judaizmu.
Do Starego Testamentu (t. j. biblii) nie dlatego, żeby
mu przeczyć, lecz żeby go dopełnić, dodało ono Nowy Testa
ment, (t. j. Ewangelię).
Jezus Chrystus powiedział, czy też włożono w jego
usta: „Nie przyszedłem rozwiązywać, ale dopełnić". „Nie
mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon; zaprawdę
powiadam wam Niebo i ziemia przeminą, a ani jedna jota,
ani jedna kreska nie odmieni się w zakonie44.
O osobie Jezusa prawie nic nie wiadomo; w takim
mroku pogrążeni jesteśmy, gdy o niego chodzi, że można
było odmówić mu wszelkiej dziejowej rzeczywistości. Co
się tyczy jego wpływu religijnego, osobistego i bezpośre
dniego, panuje ta sama niepewność. Niektórzy pisarze
(np. August Comte) nie chcieli uznać w nim założyciela
nowego kultu. Uznali go za osobistość niepewną, której
się udało znaleźć ucznia pojętnego i obdarzonego geniu
szem organizacyjnym, św. Pawła. Niektórzy uczeni, jak
Strauss, upatrywali w Jezusie nie więcej, jak jednego
z biednych Mesyaszów, wzbudzonych nieszczęściami na
rodu żydowskiego. Dookoła tego ostatniego wysłannika
wyobraźnia gminu i stronnictwa teologiczne i filozoficzne
nagromadziły wszystkie dziwy, cuda, czyny heroiczne i nauki,
które można lub należy przypisać dawniejszym Mesyaszom. Jezus więc byłby jeno osobistością bez podstawy
dziejowej, wytworem legendy, wyrazem tęsknoty wierzą
cych i nieszęśliwych Izraelitów, pragnących wcielić w oso-
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bniku żydowskim te nadzwyczajności, które prorocy bi
blijni przypisywali przyszłemu Mesyaszowi i oswobodzicielowi Hebrajczyków. Oto jak mogła mimo to powstać
legenda, która uchodzi za historyę Jezusa Chrystusa:
był zapowiedziany przez proroków żydowskich mesyasz;
ten mesyasz miał się dać poznać po znakach cudownych,
dokonać pewnych nadzwyczajnych rzeczy. Zjawił się
Jezus, a kiedy powołał się na tytuł „Syna Bożego‘\
kiedy oznajmił, że powróci „na niebiosa" — został wy
idealizowany i ozdobiony chwałą przez grono osób,
które się przywiązały do niego i uwierzyły w jego nad
przyrodzone przeznaczenie. Inni wierzący, którzy zu
pełnie nie znali „Nazareńczyka", przyszli i dorzucili nowe
legendy i cuda do podań i cudów pierwszej gloryfikacyi.
Do niego odniesiono wszystkie proroctwa Starego Testa
mentu, które tylko się dały odnieść do mesyasza. Jeżeli
zachodziła potrzeba, aby dla usprawiedliwienia przypisy
wanych mu proroctw zmyślić czyny, które Jezus „powi
nien" był spełnić — zmyślono je.
Później po wytworzeniu w kościele chrześcijań
skim stronnictw przeciwnych, walczących ze sobą, wy
myślono czyny i słowa, które przypisano „Chrystusowi",
a które chroniły interesy i roszczenia tych różnych stron
nictw.
W tern dziele przekręcań i bogobojnych oszustw de
cydującą rolę odegrały: egzaltacya gminu, suggestya teo
logiczna, dobra i zła wola.
O odróżnieniu zaś chwastu podań od zdrowego ziarna
prawdy dziejowej — myśleć niepodobna. Brak nam
dokumentów. Wszelka próba szczegółowego życiorysu J e 
zusa będzie dowolnem albo niesumiennem usiłowaniem.
Najuczeńszy, najściślejszy, najgenialniejszy teolog dzie
więtnastego wieku, doktor Strauss, zaopatrzył swoje uczone
prace, poświęcone badaniu dowodów rzeczowych chry-
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styanizmu następującym wnioskiem charakterystycznym:
„Legendarne rysy dodane do postaci Jezusa, tak dalece po
kryły rysy dziejowe, że niepodobna ich zetrzeć, tak żeby
tamte wystąpić mogły. Zbyt częste nawarstwienia mityczne
pochłonęły i bezpowrotnie zniszczyły dziejową rzeczy
wistość...
„Tego słuchać nie lubią i nie chcą temu wierzyć:
lecz ktokolwiek poważnie zajmował się temi sprawami,
a chce być szczerym, ten wie, tak dobrze jak i my, że
niema może wielkich ludzi w historyi, o których tak mało
byłoby nam wiadomo, jak o Jezusie. O ileż jaśniej i do
kładniej występuje przed nami postać Sokratesa, który
o całe cztery stulecia jest od nas bardziej oddalony! Obraz
Sokratesa jasno rysuje się w czystej atmosferze i świet
nym blasku Attyki. Występuje on w promieniach wspa
niałej cywilizacyi. W mglistym tumanie ułudy i zabobonu
żydowskiego postać Jezusa zatraca prawie zupełnie wszel
kie piętno człowiecze...
„Nie! — zbawienie człowieka, albo, mówiąc rozsą
dniej, możność wypełnienia swych przeznaczeń, rozwój
swych wrodzonych zdolności i tem samem zdobycie od
powiedniej sumy szczęścia, — to zbawienie, ta możność —
zgodnie z wiecznie prawdziwem zdaniem starego Reimarusa, — nie mogą zależeć od faktów, które zaledwie,
jeden człowiek na tysiąc jest w stanie poddać bliższemu
badaniu, i co do których nawet ten jeden nie może dojść
^o wyników zupełnie pewnych
II.
DWOJAKI JE Z U S .

Czyż jednak Ewangelie nie są życiorysami? Bynaj
mniej. Są to apologie — to zupełnie co innego. Ułożone
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zostały nie dlatego, aby nas objaśnić, kim był Jezus, ale
na to, żeby go otoczyć chwałą. Mają za zadanie nie zgo
dnie z rzeczywistością, lecz wbrew wszelkiej rzeczywisto
ści, dowieść jego pochodzenia nadprzyrodzonego, boskiego
i cudownego. Z dziejów Jezusa zachowało się tylko to,
co nie ma nic wspólnego z dziejami.
Najdawniejsza z tych Ewangelii, którą można za taką
uważać, Ewangelia według św. Marka, napisana została
w swojej pierwotnej formie, — nieznanej nam, gdyż po
siadamy tylko tekst przerobiony, — więcej, niż pół wieku
po śmierci Jezusa, w epoce, kiedy bardzo trudno było
sprawdzać wiadomości - zresztą nie myślano o te r n - i kiedy
wcale nie troszczono się o środki kontroli. Ktokolwiek
oddawał się badaniom dziejowym, wie, jak trudno jest
nawet dzisiaj, przy naszym ułatwionym sposobie porozu
miewania się i sprawdzania uzyskać informaaye o sprawie
niedawnej, zaszłej prawie w naszych oczach. Cóż dopiero
powiedzieć o zdarzeniu, oddalonem o ośmnaście wieków,
którego widownią była zapadła mieścina?
Ewangelie nie są jednak także właściwemi apologiami, pochodzącemi od współczesnych, wiarogodnych,
świadków. Są one streszczeniem, echem tradycyi ustnych,
jakoby pochodzących od świętego Marka, świętego Ma
teusza, świętego Łukasza, czy też świętego Jana, — a i co
do osobistości, odpowiadających tym mianom, niema żad
nych danych. Nie pochodzą od Łukasza, Marka, Jana,
Mateusza, — ale — są pisane według świętego Marka,
świętego Łukasza, czy świętego Jana. Stanowią trądycyę
wielu tradycyi.
Teolog protestancki, p. August Sabatier, dziekan
fakultetu teologii protestanckiej w Paryżu, były pastor
ortodoksyjny, który później stał się teologiem wcale umiar
kowanym i zjednał sobie sławę dwuznacznego frazeologa,
usiłował w artykule o Jezusie Chrystusie, ogłoszonym
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w Encyklopedyi Nauk religijnych, wzbudzić przekonanie,
że istnieją dokumenty z pierwszej ręki co do proroka
z Nazaretu. Wystarczy jednak uważnie przeczytać dowo
dy tego teologa, którego podstępną nieśmiałość często
wykazywali jego koledzy, aby zobaczyć jak małą jest ich
wartość.
Piśmiennictwo chrześcijańskie pierwotne składa się
wedle p. Sabatiera:
1° „Ze streszczenia kazania apostoła Piotra, zreda
gowanego przez Marka, jego ucznia i objaśniacza, które
ma sięgać roku pomiędzy 60 a 70 i stanowi podkład (?)
dzisiejszej Ewangelii Marka, którego pierwotny (?) tekst
można przywrócić, porównywając ją z ewangeliami Mate
usza i Łukasza, które obydwie są jej reprodukcyami (?).
2° „Ze zbioru sentencyi, dysput i przypowieści Je
zusa, podanego w języku aramejskim przez samego Ma
teusza. Ten zbiór niewątpliwie wcześniejszy od pierwotnego
opowiadania Marka, może sięgać o dziesięć lat wcześniej,
ma wartość nieocenioną, gdyż dzięki jemu możemy
dokładne sobie wyrobić pojęcie o autentycznem nauczaniu
Jezusa-Chrystusa. Było w obiegu kilka przekładów grec
kich z dość licznymi waryantami, lecz zgoła nienaruszającymi istoty rzeczy (?). Łukasz i autor dzisiejszego
tekstu Mateusza trzymali się dwóch różnych odpisów,
szczęściem wzajem się kontrolujących. Nasza pierwsza
Ewangelia istotnie ułożona została przez redaktora bar
dzo pomysłowego, który w nowym układzie z wymo
gami ścisłej apologietyki połączył streszczenie Marka
i loggie Mateusza, dodając do tego pewną liczbę wykła
dów ustnych, które, dla tego samego w oczach kry
tyka mniejszą cieszą się wiarą.
3° Mamy u Łukasza oprócz pierwotnego opowiadania
Marka i loggii Mateusza trzeci dokument dużej wagi.
Chodzi o ewangelię wędrówek Jezusa (IX., 5; XVIII., 44),
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duży fragment oryginalny roboty Łukasza, gdzie znajdują
się poszczególne zdarzenia, jako to: odwiedziny Jezusa
u dwóch sióstr, Marty i Maryi, historya Zacheusza celnika
i przecudne przypowieści, jako to: o miłosiernym Sama
rytaninie, o synu marnotrawnym, o faryzeuszu i celniku,
o bezpłodnem drzewie figowem.
„Takie są ogólne wyniki, do których krytyka dzie
jowa, w tej lub owej formie, dziś dochodzi.
4° „Jeśli do tego dodamy w czwartym rzędzie po
danie świętego Jana, niezależne od poprzedniego, które
je uzupełnia i często bardzo szczególnie poprawia - stano
wiono podkład (?) czwartej ewangelii —mieć będziemy za
sadnicze elementy, któremi się dziejopisarz winien i może
posiłkować, aby odbudować syntezę i jedność dramatyczną
żywota Jezusa".
Oto same hypotezy, przedstawione zręcznie, jako pew
niki. O ile mają jakieś znaczenie uchwytne, wydają się
czystem urojeniem, albo wręcz fałszem. Że Marek,
któremu przypisują ewangelię tego imienia, miał być
uczniem Piotra i jego wykładaczem, to rzecz wcale nie
ustalona; że „uczeń Piotra" miał „streścić" kazanie
apostoła, jest to przypuszczenie,, nie mające innej gwarancyi prócz Papias’a, którego prawdomówność wielce
jest wątpliwa; że to „streszczenie" miało stać się „pod
kładem" — co nic nie oznacza — ewangelii Marka, to
czcze przypuszczenie, jak zobaczymy; że to „streszczenie"
„mau sięgać aż lat 60 i 70, na to trzeba dowodu. Że
byśmy istotnie mieli zbiór sentencyi, dysput i przypo
wieści Jezusa, napisanych przez apostoła Mateusza, to
jest to powiedzenie co najmniej ryzykowne; że opisy
Łukasza, dotyczące „wędrówek Jezusa, są fragmentem
oryginalnym" — co tu oznaczy słowo oryginalny — właśnie
tego dowieść niepodobna. Że ewangelia według świę
tego Jana, (którą p. Sabatier nazywa tradycyą z właściwym
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sobie wstrętem do dokładności i zamiłowaniem do ni
kłych dwuznaczników) dopełnia i dziejowo prostuje trzy
pierwsze ewangelie, to jest twierdzenie zupełnie dowolne.
Bez wątpienia, po pewnym dość późnym czasie,
starano się uzupełnić, uporządkować i skombinować ustne
podanie przy pomocy pisemnych przeróbek. Nie posia
damy przecież ani jednego z tych pierwotnych układów
w oryginale,
ani jednego! Nikt, któ się liczy z praw 
dą, nie
może utrzymywać, że posiadamy autentyczny
tekst tych przeróbek i że podobna Igo odnaleźć w zmie
nionych, przerobionych i poprzekręcanych kompilacyach
ewangelicznych, które ustawicznie przerabiano od chwili,
gdy się ukazały aż do dnia, kiedy przybrały obecną
formę, czyli prawie dwieście lat po śmierci Jezusa. Gdy
by przyszło polegać na wskazówkach Ireneusza, przyta
czanych
przez dziejopisarza Euzebiusza z Cezarei, to
miało podobno istnieć pismo pod tytułem „ Wykład nauk
Pana“, — podzielone na pięć ksiąg, dzieło Papias’a, który
„słyszał był Jana, ucznia Pańskiego, i odwiedzał Poli
karpa".
Pismo to, które w samej rzeczy stanowiłoby
dokument pierwszorzędnej wagi i co do daty byłoby
najwcześniejsze, do nas wcale nie doszło. Zostało zatra
cone albo zniszczone. Ale Ireneusz zachował nam z nie
go urywek, który Euzebiusz wcielił do swej historyi
kościoła: przy sposobności zacytujemy go. Jest to proro
ctwo Jezusa, o którem można śmiało powiedzieć, że nigdy
nie wygłoszono mowy bardziej dziecinnej i bardziej bez
myślnej.
Jeżeli Jezus tak mówił, jak przekazuje nam święty
Jan, zgodnie z świadectwem Papias’a, to niema czego
żałować dla jego własnej czci utraty pięciu ksiąg „ Wykła
du nauk Pańskich
Cztery ewangelie, gdzie mowa jest o Jezusie, nie
zgadzają się wcale ze sobą, lecz pomiędzy trzema pierw^i-
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szemi, oznaczonemi mianem „synoptycznych", a czwartą,
według świętego Jana, istnieje najzupełniejsza sprze
czność.
Ewangelie synoptyczne uważają Jezusa za żyda,
znakomitego i świętego pochodzenia. Jest on latoroślą
nadprzyrodzoną (nie wszystko zaraz musi być zrozumiałe),
świętego króla Dawida. Bóg, jego bardzo osobliwy ojciec,
polecił mu zaświadczyć swoją osobą boską godność rasy
izraelickiej i królewskiej rodziny Dawida. Opierając się
na tern uroszczeniu synoptycy publikują genealogie, które
są szczytem sprzeczności i absurdu i które zasłużyły
sobie na ironię V oltaire’a i trochę kulawe, ale przekony
wujące żarty Guy de Maupassant’a *).
Niezwykły żyd, którego nam przedstawiają synop
tycy, posiada dar czynienia cudów, a i sam ma cudowny
początek. Cuda, które działa, są nadzwyczajne, — jak
wszystkie cuda — ale nadprzyrodzonością nie przewyższają
cudów, czynionych przez innych proroków żydowskich.
Nie są one jedyne w swoim rodzaju; widywano, czy też
zdawało się ludziom, że widzieli również świetne. Niekiedy,
zresztą, przedstawiają się te cuda marnie i upokarzająco.
Następujące opowiadanie, wyjęte z jednej ewangelii sy
noptycznej, mianowicie według świętego Marka, wcale
się nie przyczynia do podniesienia bóstwa czy czło
wieczeństwa: „Święty Marek mówi: I przyszli za morze
do krainy Gerazeńczyków. A gdy Jezus wychodził z łodzi,
natychmiast mu zabierzał drogę człowiek z grobów, opę
tany przez ducha nieczystego. Który miał mieszkanie
w grobach, a nie mógł go już nikt łańcuchami związać.
Przeto iż często będąc pętami i łańcuchami wiązany,
łańcuchy rozrywał i pęta kruszył i nie mógł go nikt
ukrócić.
i) Patrz Toinę, nowelę zatytułowaną: Nasi Anglicy, str. 231.
Paryż, wyd. Flamariona.
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A zawżdy we dnie i w nocy w grobach i w górach
przebywał, wołając i tłukąc się kamieniami.
A ujrzawszy Jezusa zdaleka, przybieżał i pokłonił
się mu:
A wołając głosem wielkim, mówił: Co mnie i Tobie
Jezusie, Synu Boga Najwyższego? poprzysięgam Cię
przez Boga, abyś mię nie męczył.
Albowiem Jezus mu mówił: Wynijdź, duchu nieczysty,
z człowieka!
I pytał go: Co za imię masz ? I rzekł mu: Imię moje
legion; albowiem jest nas wielu.
I prosił go bardzo, aby ich nie wyganiał z krainy.
A było tam przy górze wielkie stado wieprzów na
paszy.
I prosili go czarci, mówiąc: Puść nas w wieprze,
abyśmy w nie weszli.
I natychmiast im dopuścił Jezus. A wyszedłszy duchowie nieczyści, weszli w wieprze, i stado padło wielkim
pędem z góry w morze, około dwu tysięca, i potonęły
w morzu.
A którzy je paśli, uciekli i dali znać do miasta i na
pola. I wyszli, aby oglądali, co się stało.
I przyszli do Jezusa i ujrzeli onego, który był opę
tany, siedzącego, obleczonego i przy rozumie, i bali się.
I powiedzieli im ci, którzy widzieli, jako się przyda
rzyło temu, który miał czarta, i o wieprzach.
I poczęli go prosić, aby wyszedł z granic ich.
A gdy wstępował w łódź, począł prosić Jezusa ten,
który był od czarta udręczony, aby był przy nim.
Lecz nie pozwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu
twojego i do twoich, a oznajmij im, jakoć wielkie rzeczy
Pan uczynił i ulitował się nad tobą.
I odszedł i począł sławić w Dekapołis, jako mu wiel
kie rzeczy uczynił Jezus, a wszyscy się dziwowali".
3*
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Niedorzeczność legendy chrześcijańskiej występuje
nietylko w zajściu z wieprzami w Gerazei. Wychodzi ono
również w dużej liczbie cudów, zmyślonych dla chwały
Jezusa. Przykładów jest aż nadto; oto jeden, gdzie cud
przywodzi na myśl kuglarstwo:
„A gdy Jezus i jego uczniowie przyszli do Kapharnaum, przystąpili owi, którzy odbierali podatek dwudrachmowy, do Piotra i rzekli mu: Mistrz wasz nie zapłaci
dwóch drachm ?
R zek ł: I owszem. A gdy wszedł w dom, uprzedził
go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda Szymonie ? Królowie
ziemscy od kogo biorą podatek albo czynsz: od synów
swoich, czyli od obcych ?
A on rzekł: Od obcych. Rzekł mu Jezus: Tedyć
wolni są synowie.
Ale abyśmy ich nie zgorszyli, idź do morza, a rzuć
wędę, a onę rybę, która najpierw wynijdzie, weźmij,
a otworzywszy gębę jej, najdziesz stater: ten wziąwszy,
daj im za mię i za się“.
Jezus pomimo nadprzyrodzoności, w jaką go przy
oblekają synoptycy, pozostaje żydem, przez Jehowę wzbu
dzonym dla wybawienia ludu wybranego i ostatecznej
jego chwały. O jego to osobie, wedle Dziejów Apostolskich,
święty Piotr się wyraża:
„Mężowie izraelscy słuchajcie tych słów Jezusa Nazareński.ego, męża od Boga u was pochwalonego mocami
i cudami i znakami, które czynił Bóg przezeń między
wami, jako i wy wiecie: a tego to męża naznaczoną radą
i przejrzeniem Bożem przez ręce bezbożników umęczyw
szy, straciliście".
To jest właśnie żyd Boski, który, wedle „Apokalipsy",
dzieła najbardziej judaistycznego z całego Nowego Testa
mentu, ma przyjść przywrócić Jerozolimie, „miastu świę
temu", blask „podobny blaskowi bardzo drogocennego
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kamienia, kamienia jaspisowego, przeźroczystego niby
z kryształu... i uczynić zeń miasto o dwunastu bramach,
na których lśnić będą imiona dwunastu pokoleń synów
Izraela “.
Zupełnie innym jest Jezus z czwartej Ewangelii. Tu
już nie mamy przed sobą żyda o ideach żydowskich, dla
którego Jerozolima stanowi siedlisko i środek obecnego
i przyszłego świata religijnego. Stajemy wobec osobi
stości metafizycznej, wobec „słowa" Bożego, wobec dru
giej z rzędu osoby w trójcy filozoficznej. Nauka żydow
ska ustąpiła miejsca koncepcyi neoplatońskiej. Czyny,
mowy i cuda, które czwarta ewangielia przypisuje Jezu
sowi, zestawione są w ten sposób, że stanowią rodzaj
teologicznego romansu.
„Jezus, ten mąż“, jak mówi święty Piotr, „syn cie
śli", o którego pochodzeniu ewangelie synoptyczne takie
głoszą dziwy, — jest w ewangelii według świętego Jana
słowem, które stało się ciałem:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
a Bogiem było Słowo. To było na początku u Boga.
Wszystko się przez nie stało; a bez niego nic się nie stało,
co się stało. W niem byt żywot, a żywot był światłością
ludzi. A światłość w ciemnościaah świeci, a ciemności jej
nie ogarnęły".
Chrystyanizm teologiczny zrodził się z tego połą
czenia sprzecznych zestawień żydowskich i greckich. Ży
dowskim jest z legendarnej postaci, którą gloryfikuje,
a zaś pogańskim z niektórych dodatkowych nauk, które
głosi. Wynikiem tego są sprzeczności i fałsze bardzo
znamienne.
Tym sposobem dzięki teologicznemu i neoplatoń-r
skiemu romansowi, który przypisują świętemu Janowi,
wielbi się Jezusa za słowa, których nie powiedział, powie-
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dzieć nie mógł, a które stoją w sprzeczności z postawą
i językiem, jakie mu przypisują ewangeliści synoptyczni.
Czytamy, naprzykład w rozdziale IV ewangielii we
dług świętego Jana:
„A musiał Jezus przejść Samaryę. Przyszedł tedy
do miasta Samaryi, które zwią Sychcar, blizko folwarku,
który Jakób dał Józefowi, synowi swemu. A była tam
studnia Jakóbowa; Jezus tedy, znużony drogą, siedział nad
studnią. Godzina była jakoby szósta.
Przyszła niewiasta z Samaryi czerpać wodę. Rzekł
jej Jezus: Daj mi pić.
Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby ku
pić strawy.
Rzekła mu tedy ona samarytańska niewiasta: Jakóż
ty, Żydem będąc, prosisz u mnie napoju, któram jest nie
wiasta samarytańska ? bo Żydowie nie obcują z Samarytany.
Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Byś wiedziała dar
Boży i kto jest coć mówi: Daj mi pić, tedybyś go snadź
była prosiła, a dałby ci wodę żywą.
Rzekła mu niewiasta: Panie! nie masz i czem czer
pać, a studnia jest głęboka, skądże masz wodę żywą?
Izażeś ty większy jest niźli ojciec nasz Jakób, który
nam studnię dał, i sam z niej pił i synowie jego i doby
tek jeg o ?
Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy, który pije
z tej wody, zasię będzie pragnął. Lecz ktoby pił z wody,
którą mu ja dam, nie będzie pragnął na wieki;
Ale woda, którą mu ją dam, stanie się w nim źró
dłem wody, wytryskającej ku żywotowi wiecznemu.
Rzekła do niego niewiasta: Panie! daj mi tej wody,
abym nie pragnęła, ani tu czerpać chodziła.
Rzekł jej Jezus: Idź, zawołaj męża twego i przyjdź tu.
Odpowiedziała niewiasta i rzekła: Nie mam męża.
Rzekł jej Jezus: Dobrześ powiedziała, iż nie masz męża.
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Albowiemeś pięciu mężów miała, a ten, którego te 
raz masz, nie jest twoim mężem. Toś prawdziwie po
wiedziała.
Rzekła mu niewiasta: Panie! widzę, iżeś ty jest
prorok".
Ta rozmowa, to długie i dziwaczne qui pro quo, ta
mieszanina farsy z mistycyzmem, gdzie pod koniec Jezus
przybiera niejako postać czarnoksiężnika, kończy się sło
wami, które jeśli w samej rzeczy wypowiedziane zostały,
musiały wydać się mocno niezrozumiałemi biednej Sama
rytance. Trudno by jej było uchwycić ich sens. Pytanie
i odpowiedzi pokornej niewiasty nie ujawniają zgoła me
tafizyki :
„Ojcowie nasi modlili się na tej górze, a wy powia
dacie, że w Jeruzalem jest miejsce, kędy trzeba się
modlić ?“
Rzekł jej Jezus: Niewiasto! wierz mi, iż przyjdzie
godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalem nie bę
dziecie chwalić Ojca.
Wy chwalicie to czego nie znacie, my chwalimy to,
co znamy; bo zbawienie z Żydów jest.
Ale przychodzi godzina i oto już przyszła, gdy p ra
wdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie,
bo i Ojciec takowych szuka, którzyby Go chwalili.
Duchem jest Bóg, a ci, którzy Go chwalą, potrzeba,
aby Go chwalili w duchu i w prawdzie.
Rzekła mu niewiasta: Wiesz, że przyjdzie Messyasz,
(którego zwią Chrystusem): gdy tedy on przyjdzie, oznajmi
nam wszystko.
Rzekł jej Jezus: Jam jest, który z tobą mówię".
Ta scena teologicznego romansu zawiera rzecz nietylko nieprawdopodobną, lecz w prost niemożliwą. Słowa,
któremi Jezus, zwiastowawszy, że jest Mesyaszem, oznaj
mia, że składanie czci musi przestać ograniczać się na je-
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dno miejsce, ale rozprzestrzeni się na cały świat. Słowa te każą
się domyślać, że Jerozolima i jej świątynia już się
nie ostoją i dla wiernych przepadną. Teorya ta, bardzo
naturalna po zdobyciu Jerozolimy, zburzeniem świątyni,
po rozproszeniu się Żydów, po kazaniach świętego Pa
wła i wpływach neoplatonizmu, wydałaby się potw orną
i szaloną za życia Jezusa, i wywołałaby wszędzie nawet
u
uczniów gwałtowne potępienie. Stoi ona zresztą
w zupełnej sprzeczności z nacyonalnym pogardliwie ży
dowskim tonem mowy Jezusa u synoptyków.
Poetyczny epizod z Samarytanką zaznajamia nas z J e 
zusem neoplatońskim; epizod z niewiastą syryjsko-semicką — który umieszczamy niżej — ukaże nam drugiego
Jezusa, o zupełnie innym charakterze — Jezusa srodze
izraelickiego:
„Jezus, opowiada ewangielia według świętego Marka,
wstawszy, poszedł na granice Tyru i Sydonu, a wszedłszy
w dom, nie chciał, aby kto wiedział; lecz zataić się nie
mógł. Albowiem wnet usłyszała o nim niewiasta, której
córka miała ducha nieczystego; weszła i upadła do nóg
jego. To była niewiasta pogańska, rodem Fenicyanka i pro
siła go, aby czarta wyrzucił z córki jej. Jezus rzekł jej:
daj się pierwej najeść synom, nie dobrze jest brać chleb
synom, a miotać psom. A ona odpowiedziała i rzekła mu:
Takci Panie! pod stołem jadają jednak i szczenięta odro
biny ze stołu synów. I rzekł jej: Dla tej mowy idź, wy
szedł czart z córki twej".
Kontrast tego dyalogu z mową neoplatońską skierorowaną do Samarytanki, jest uderzający. Jaka brutalność
wyrażenia, co za szorstkość niepojęta! Jakąż szkodę po
niosłyby „dzieci", gdyby Jezus „wygnał był czarta", sie
dzącego w młodej dziewczynie, której jedyną winą było,
że nie należała do żydowskiej w iary? I jak taka nazwa
„psau zastosowana do obcych odsłania pyszny i pogar-
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dliwy charakter Izraelity-bigota! Zniewaga, skierowana
do kobiety pogańskiej, która prosi za swoją chorą córką
i na kolanach za nią błaga, nie nasuwa-że na myśl owego
orzeczenia z Talmudu, które P. Deramey, doktór teologii,
przytacza w swej Obronie czwarte/ ewangielii: „Każdy
Izraelita więcej w art przed Bogiem, niżeli wszystkie ludy,
które były lub będą ?“ x).

III.
N I E P E W N O Ś Ć FAKTÓW I MÓW W EW ANGELIACH.

Nie znajdziemy w czterech apologiach ewangelicz
nych ani jednego faktu, co do którego rzecby można: ten
oto jest niezaprzeczenie autentyczny.
Ta ogólna niepewność tłómaczy się sposobem, w jaki
ewangielie powstały i jak zostały ułożone i uporządko
wane. Naprzód tedy, jak to zaznaczyliśmy, mamy tam
same ustne sprawozdania, zagmatwane, nieokreślone i sprze
czne ze sobą. Do tego przyłączyły się inne dodatki, stw ier
dzające zabiegi partyjne teologów, w których każdy stara
się swoją osobistą naukę osłonić powagą Syna Dawido
wego, i wyzyskując tę powagę po swojemu, szkodzić ry 
walowi. Dowiódł tej prawdy z niezrównaną znajomością
rzeczy i obfitością dowodów historyk trzech pierwszych
wieków Kościoła, Baur, który teoryę mitu Straussa do
pełnił teoryą tendencyi sekciarskich.
Każdy dzień w czasach apostolskich oglądał pow sta
wanie nowych dopełnień biograficznych, hypotez i legend,
które przekształcono w rzeczywiste fakta. Skoro się po
jawiała jaka idea, tendencya, lub doktryna, która się ko!) Ks. I. P : Deramey. Obrona czwartej ewangelii str. 528.

mukolwiek zdawała możliwym wynikiem nauki i nadziei
chrześcijańskich, zaraz zmyślano, że Jezus musiał był
uczynić albo powiedzieć coś w tym sensie. Stąd pow sta
wały przypowieści i zasady, które bez wahania przypisano
Jezusowi. Rozchodziły się one, już to zanikając, już to
zmieniając się, już też wzrastając, drogą ustnego podania,
i następnie ostały się w redakcyi Ewangelii, których liczba
była znaczna.
Z każdym nowym wzrostem samo wiedzy teologicznej,
mówi trafnie niemiecki krytyk Schwegler, odnawiano
z gruntu te biograficzne apologie: obcinano to, co się prze
starzało i wydawało gorszącem. Włączono dodatkiz godne
z duchem czasu. W taki oto sposób Kościół zabrnął w nie
czyste produkowanie rozpraw i sentencyi ewangelicznych,
aż doszło do tego, że w pewnej epoce, gdzie wszelka
kontrola była niemożliwa, gdzie nie mogło być mowy
o poważnem sprawdzaniu, Kościół, czyli beziminne zgro
madzenie, zaznacza swoje szczególne względy dla apologii,
które się nam dostały i każe je przyjąć z wyłączeniem
wszystkich innych.
Jeśli zjawiska wymykają się naszym badaniom, to
nie o wiele lepiej ma się z poszczególnemi słowami. Któż
bowiem miał je spisywać ? Stenografów nie było dla utrw a
lenia dorywczych, improwizowanych rozpraw. Niektóre
z najdonioślejszych oświadczeń Chrystusa wypowiedziane
były do jednej osoby, która niekiedy przedstawiona jest
jako zupełnie ograniczona, naprzykład taka Samarytanka.
Gdzież są gwarancye autentyczności? Nowy Testament jako
zbiór jest bezimienny. „Kanon" nie ma wcale autora.
Słowa, przypisywane Jezusowi, są najczęściej dawno
napisane w biblii żydowskiej, które każdy mógł znać i na
nowo wydawać: są to zasady etyczne, ufnego w siebie
mistycyzmu i pobożności, potępienie pracy i przezorności,
pochwała życia kontemplacyjnego. Wszystko to były rze-
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czy znane zwolennikom sekt religijnych, poprzedzających
Jezusa.
Powołują się na świadectwo ojców Kościoła jako gwarancyę antentyczności. Świadectwo to, im późniejsze, tern
mniej możliwe do przyjęcia, a o ile jest rzeczywiście
wcześniejszej daty, wprowadza w szczególniejszy kłopot.
Istotnie niektóre z powiedzeń Jezusa, najlepiej udo
wodnione i poparte najczcigodniejszemi świadectwami,
zostały przez Ewangielie odrzucone. To prowadzi nas do
rzekomych dokumentów pierwotnych, do świętego Jana
apostoła i do Papiasa:
„Najstarsi - opowiada biskup i męczennik Ireneusz najstarsi, co oglądali byli Jana, ucznia Pańskiego, przy
pominają sobie, że słyszeli go, opowiadającego, jak Pan
nauczał wówczas i mówił: „Nastaną dni, gdy winnice kiełki
puszczą, mając każda dziesięć tysięcy grubych konarów,
a na każdym grubym konarze dziesięć tysięcy małych,
a na każdej małej gałęzi dziesięć tysięcy gałązek, a na
każdej gałązce dziesięć tysięcy winogradowych kiści, a na
każdej kiści dziesięć tysięcy gron, a każde winne grono,
gdy się je wytłoczy, da dziesięć tysięcy m etretów (około
trzech hektolitrów) wina. A kiedy jeden ze świątobliwych
podniesie rękę na podobne grono, inne grono zawoła: Ja
jestem lepsze grono, bierz mię i błogosław Panu z mego
powodu. Podobnie, ziarno pszenicy wyda dziesięć tysięcy
kłosów, a każdy kłos mieć będzie dziesięć tysięcy ziaren,
a każde ziarno dziesięć tysięcy funtów mąki przedniego
gatunku; a owoce i zboża i traw y mnożyć się będą tak
samo w miarę. Oto co dawny doktór Kościoła Papias,
który słyszał był Jana i odwiedzał Polikarpa, świadczy
pisaniem, w czwartej swej Księdze, albowiem napisał ich
pięć, pod tytułem „Wykład nauk Pańskich1) *
!) Adv. hoer., V. 33, 3. Euzebjusz, Hi story a kościoła, III, 39, 13
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Niema w całym Nowym Testamencie ani jednego
ustępu, któryby dawał podobne gwarancye autentyczno
ści, jak to proroctwo Jezusa o cudownych winnicach. Papias, biskup z Hierapolis, „uczeń świętego Jana, ulubio
nego towarzysza Pańskiego4', zapewnia, że je słyszał był
od samego świętego Jana, i poświadcza to pismem w je 
dnym z tych dokumentów, które jak powiada p. pastorprofesor Sabatier, „powinnyby nam dać możność w yro
bić sobie dokładne pojęcie o istotnym nauczaniu J e 
zusa. „Ireneusz, wielki biskup gallicki, na którego powagę
tak się często powołują, gdy chodzi o dostojność Ewangielii, zgoła nie wątpi o autentyczności tegoj proroctwa.
Święty Jan, Papias, Ireneusz: świadkowie pierwszych cza
sów i pierwszorzędne powagi, czegóż więcej potrzeba?
Dlaczegóż więc proroctwo to nie figuruje w Ewangieliaeh ? Ponieważ, mówi profesor Coloni, „ta przepowiednia
0 szczepach winnych, dających jakie pięćdziesiąt milio
nów hektolitrów — to zupełne szaleństwo44. Ponieważ po
wiada sam Strauss: „żydzi nie byliby wcale ukrzyżowali
Jezusa, gdyby za całą naukę był prawił im dowoli owe
grube i niedorzeczne bajki rabiniczne44. Tu nie o to
chodzi. Pytanie jest, nie czy Jezus „ograniczał swe
nauczanie44 do głoszenia podobnych niedorzeczności, ale —
czy upoważnieni autorowie utrzymują, że występował
z podobnemi szaleństwami. Czy z nimi w ystępow ał?
1 czy są one tak dalekie od marzeń i majaczeń z przed
tysięcy la t? Czy tak bardzo sprzeciwiają się one łatw o
wierności bogobojnego Izraelity, który brał za praw 
dziwe twierdzenie świętych ksiąg o winnych gronach
ziem Kanaan ?
Nasze umysłowe przyzwyczajenia, nasz atawizm w ie
kowego uwielbienia, każą nam widzieć Jezusa zupełnie
innym, niż był on w pośród ludu ciemnego i nieokrzesa
nego, który się przywiązał do jego osoby. Temu ludowi
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właśnie dogadzały, nęciły go i jednały dla Jezusa owe
„bajki rabiniczne, prostackie stosowanie do potrzeb", owe
olbrzymie nadzieje szczęśliwości mesyanicznych. Były w tem
i inne rzeczy, ale to z pewnością było.
Zresztą, czyż w apologiach ewangielicznych, urzędownie uznanych, nie mamy równie dziwnych proroctw,
jak owe, które Fapias, uczeń świętego Jana i Polikarpa,
przyoblekł w powagę swego świadectwa ? Czyż historya
rozmnożenia do nieskończoności pięciu chlebów i dwóch
ryb ma pozory większej wzniosłości i bardziej jest wiarogodna, niż przepowiednia o winnych szczepach, co wy
dać mają miliony hektolitrów wina ?
Osądzić to można, czytając tekst ewangielii, gdzie
święty Mateusz i święty Łukasz cud ten opowiadają:
„Jezus przyszedł nad morze Galilejskie, a wstąpiwszy
na górę, usiadł tam.
I przyszły do niego wielkie rzesze, mając z sobą
nieme, ślepe, chrome, ułomne i innych wiele, i porzucili
je u nóg jego, i uzdrowił je.
Tak, iż się rzesze dziwowały, widząc nieme mówiące,
chrome chodzące, ślepe widzące, i wielbili Boga izrael
skiego.
A Jezus przyzwawszy uczniów swoich, rzekł: Żal mi
tej rzeszy, albowiem ju ż trzy dni trwają przy mnie, a nie
mają, coby jedli, a nie chcą ich opuścić głodnych, aby nie
ustali w drodze.
I rzekli mu uczniowie jego: Zkądże tedy nam wziąć
tak wiele cbleba na pustyni, abyśmy tak wielką rzeszę
nakarmili ?
I rzekł im Jezus: Wiele macie chleba? A oni rzekli:
Pięcioro i dwie ryby.
I rozkazał rzeszy, aby siedli na ziemi.
A wziąwszy pięcioro chleba i ryby i dzięki uczyni-
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wszy, złamał i dał uczniom swoim, a uczniowie dali lu
dowi.
I jedli wszyscy i najedli się: i zebrali, co zbywało
z okruchów, siedm koszów pełnych.
A było tych, którzy jedli, cztery tysiące ludzi, oprócz
niewiast i dzieci“.
Opowieść o powołaniu świętego Piotra ta — tak do
niosła stronica dziejów ewangielicznych i katolicyzmu — nie
jest również dziełem znakomitszej twórczości i wznioślej
szej wyobraźni, niżeli marzenia o płodności winnic w cza
sach przyszłych:
„I Jezus ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze:
a rybacy wyszli byli i płukali sieci. A wszedłszy w jedną
łódź, która była Szymonową, prosił go, aby maluczko odje
chał od ziemi, a wsiadłszy uczył rzesze z łodzi.
„A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Zajedź
na głębię i zapuście siecie wasze na połów. A Szymon
odpowiedziawszy, rzekł mu: Nauczycielu! przez całą noc
pracując, niceśmy nie ułowili; wszakże na słowo twe za
puszczę sieć. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo
wielkie i urwała się sieć ich. I skinęli na towarzyszów,
co byli w drugiej łodzi, aby przybyli i ratowali ich. I przy
byli i napełnili obie łodzie, tak iż się omal nie zanurzały.
Co widząc Szymon, Piotr, upadł do kolan Jezusowych,
mówiąc: Wynijdz odemnie, bom jest człowiek grzeszny
Panie! Albowiem strach go był ogarnął i wszystkich, co
przy nim byli, z takiego połowu ryb. Tak samo stało
się z Jakóbem i Janem, synami Zebedeusza, którzy byli
towarzysze Szymonowi. I rzekł Jezus do Szymona: Nie
bój się, odtąd już ludzi będziesz łowił. A wyciągną
wszy łodzie na ziemię i opuściwszy wszystko, poszli
za nim“.
Jeżeli niedorzeczność opowieści o cudownych win
nicach wystarcza by orzec, że jest ona nieautenty-
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czną, cóż sądzić należy o innych słowach Jezusa, przyta
czanych przez ewangelie, gdzie się napotka nieprawdo
podobieństwa, niedorzeczności albo rzeczy zgoła niemożebne? Zgodnie z pierwszym wnioskiem należałoby ró
wnież oświadczyć, że są nieautentyczne. To może daleko
zaprowadzić.
Weźmy, na przykład, najsławniejszą z mów Chrystusa:
Kazanie na górze.
W chwili, gdy Jezus je głosi, zaznał w swem publicznem życiu tylko losów szczęśliwych i chlubnych, jeżeli
oczywiście dokumenty kanoniczne zasługują na taką wiarę.
Prorok Jan Chrzciciel pokłon mu uczynił pełen czci: „Ja
mam przez Ciebie być chrzczony, a ty idziesz do mnie ?“
Niebiosa mu przyświadczyły w cudowny sposób: „Skoro
Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody. I oto niebiosa
się rozwarły przed nim i ujrzał ducha bożego zstępują
cego jako gołębicę na niego. I oto dał się słyszeć głos
z niebios w te słowa: „Ten jest Syn mój miły, w którym
sobie upodobałem4*. „Szatan44 napróżno usiłował skusić
go, przeniósłszy go na wysoką górę, skąd widać było
wszystkie królestw a świata i ich chwałę44. „Aniołowie44
przybyli pokłonić mu się na pustyni, i „służyli m u44. J e 
zus pokazał więc, że posiada niebo i że tryum fuje nad
piekłem. Ziemia i woda nie mniej mu sprzyjały. Dosyć
mu było rzec słowo, aby sieci rybaka Szymona, przezwa
nego Piotrem, napełniły się rybami. Swobodnie nauczał
w synagogach, „opowiadając dobrą nowinę o królestw ie44.
Sława jego rozszerza się po całej Syryi44. Uzdrawiał wszystkie
choroby i wszystkie ułomności, i opętanych i lunatyków
i paralityków. Taka jest popularność jego, „że wielkie
rzesze idą za nim od Galilei i Dekapolis i Jerozolimy
i z Judzkiej ziemi z za Jordanu44 Oto zaiste wypadki d u 
żego znaczenia; prawda, że jedynie apologie ewangieli-
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czne wzmiankują o nich, ale to nie wiele wpłynie na ich
doniosłość:
Oczywistą jest rzeczą, że są one radosne, cudownie
radosne i z natury swej napełnić muszą tego, komu przy
padły w udziele, uczuciem entuzyazmu i łaski.
Teraz przeczytajmy kazanie na górze. Jezus w ystą
piwszy po raz pierwszy z gloryfikacyą „ubogich duchem",
albo poprostu „ubogich", rozprawia w znacznej części
swej przemowy o prześladowaniach, o potrzebie rezygnacyi, o obowiązku unikania „fałszywych proroków", którzy
do nas przychodzą w odzieniu owczem, a wewnątrz są
wilcy drapieżni. „Błogosławieni jesteście, powiada też,
gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i mó
wić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc na mnie!"
Dziwne twierdzenie w ustach człowieka, którego życie
publiczne było aż do owej chwili jednem długiem hosanna;
ale słowa bardzo zrozumiałe, jeżeli są napisane po śmierci
Jezusa w czasach prześladowań przeciw chrześcijanom
i walki partyjnej teologów w samem łonie chrystyanizmu;
w epoce kiedy przeciwnicy św iętego Pawła i jego zw o
lenników, uważali ich za „wilków drapieżnych".
To zmyślanie z wyrachowaniem, to skażenie tekstów,
te dobrze obmyślone dodatki, z których przebija się
stronniczość i nieprawdopodobieństwo, zatrzymują co
chwilę uważnego czytelnika i są jedną z przyczyn,
które uniemożliwiają człowiekowi szczeremu napisanie
w przybliżeniu nawet historyi początków chrystyanizmu.
Trzeba mieć odwagę i pow ied zieć-ośw iad cza w tej
sprawie Edmund Scherer—że „nie znamy dziejów Jezusa
Chrystusa, aż do chwili, kiedy zaczął nauczać, to jest
przypuszczalnie, aż do trzydziestego roku życia (gdyż
nawet ten punkt jest rzeczą sporną i można było utrzy
mywać, powołując się na podania z czasów apostolskich,
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że Jezus zmarł, mając około pięćdziesiątki !). Aż do owej
chwili z życia jego nie pozostało żadnego wspomnienia.
Nic bardziej ciemnego nad jego stosunki z Janem Chrzci
cielem, bardziej zagmatwanego, niż jego wędrówki, nic mniej
wyraźnego, niż charakter jego działalności i zakres powo
dzenia... Imiona, jakie noszą Ewangelie, wcale nie są imio
nami autorów, a same one, wzięte w obecnej postaci,
stanowią tylko bezimienne dzieło drugiego pokolenia
chrześcijan, są to kompilacye, dokonane przez nieznanych
pisarzów".
Co do publicznego życia Jezusa, to niewiadomo na- \
wet, jak długo trwało. Czy trw ało trzy lata, czy tylko rok? \
Czy aż do chwili wędrówki, w której miał znaleźć śmierć —
Jezus żył w Galilei, jak tego chcą synoptycy, czy też,
wedle czwartej Ewangelii, tylko w rzadkich okolicznościach
opuszczał Jerozolimę i Judeę ? Trzeba dni całe przebie
gać jałowy obszar teologii, ażeby znaleźć rozwiązanie
tych ważnych problematów! Dziejopisarzeży dowscy, historyografia grecka i rzymska nie wiedzą nic o w szy stk ich /
tych rzeczach i Jezusa nie znają.
Podobna nieświadomość rzeczy, takie pogardliwe
przeoczenie, już trudne do wytłómaczenia, gdyby szło
tylko o manifestacyę historyczną, — staje się zupełnie
nieprawdopodobne i zdumiewa, o ile spraw a dotyczy
tak gwałtownych zaburzeń, uwięzienia i procesu, dra
matu sądowego, zakończonego śmiercią (jeśli mamy dać
wiarę apologiom ewangelicznym). Albowiem odnosi
łoby się do faktów zupełnie niesłychanych, do wy
padków godnych nie tylko ciekawości zapisków kroni
karskich, ale które winne były zająć umysł i sumienie
widzów najobojętniejszych i najbardziej z natury roztargnio
nych. Istotnie, chodzi tu o odwiedziny aniołów, o rzesze
!) Ireneusz. Advers. Hoer., II. 22. 5.
A. m de
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niebieskie, o dziwy astronomiczne, o hołdy królewskie,
składane u kołyski niemowlęcia przez władców Azyi,
0 gwiazdę, która szła przed nimi, a która „przyszedłszy,
stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię". Chodzi o dziecko
cudowne, które mając dwanaście lat, wprowadza w zdu
mienie uczonych doktorów izraelskich i naucza ich; które
później, długo ukryte w życiu prywatnem, zamienia wodę
w wino, rozmnaża chleby, rozkazuje rybom, aby wpadły
w sieci i w gardzieli miały pieniądz potrzebny dla opłacenia
podatku — powraca wzrok nieudolnym, słuch głuchym,
krzepkość paralitykom, wskrzesza mocą jednego słowa
córkę starosty synagogi, jednym gestem usuwa trąd;
chodzi o osobistość, której odzienie za prostym dotykiem
wstrzymuje momentalnie krwotok, trwający dwanaście
lat, o osobistość, co wedle woli rozporządza wichrami
1 falami:
„Jezus wstąpił do łódki, a weszli za nim uczniowie
jego. A oto wzruszenie wielkie stało się na morzu, tak,
iż łódka się wałami pokrywała, a on spał. I przystąpili
do niego uczniowie i rozbudzili go, mówiąc: „Panie!
zachowaj nas, bo giniemy. I rzekł im Jezus: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Tedy wstawszy,
rozkazał wiatrom i morzu, i stało się uciszenie wielkie.
A ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakiż jest ten, że mu
i wiatry i morze są posłuszne ?“
Żeby wykazać swą władzę nad żywiołami, więcej
robi jeszcze, bo stąpa po wodach:
„A gdy nadszedł wieczór, była łódź w pośrodku
morza, a on sam na ziemi.
A widząc uczniów, pracujących ciężko wiosłami,
(bo im był wiatr przeciwny), około czwartej straży noc
nej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich
minąć.
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A oni, skoro ujrzeli go idącego po morzu, mniemali,
że była to złuda i zakrzyknęli.
Albowiem wszyscy widzieli go i zatrwożyli się.
A on natychmiast mówił z nimi i rzekł im: Ufajcie,
jam-ci jest, nie lękajcie się!
I wstąpił do nich w łódź i wicher ustał. I tern wię
cej się zdumiewali".
Chodzi o cudotwórcę, który zapomocą prostego sło
wa, wyrzeczonego na odległość, przywraca zdrowie
konającemu synowi urzędnika króla Heroda Antypasa,
i rozkładającego się trupa do życia przywraca. Chodzi
o istotę nadprzyrodzoną, która prowadzi rozmowy z nie
bem, a której niebo odpowiada: „1 głos szedł z nieba,
mówiąc: Uwielbiłem cię i jeszcze cię uwielbię. A rzesza,
co tam była i słyszała to, mówiła, iż był to grzm ot; inni
zaś mówili: To anioł mówił do niego“.
To jeszcze nie wszystko: ta sama osobistość, już
zmarła, mając nogi połamane, bokf uderzeniem włóczni
przebity, zejściem swem ze świata powoduje zjawisko astro
nomiczne „widome na całej ziemi“. — „A gdy była godzina
szósta (południe), stały się ciemności po wszystkiej ziemi
aż do dziewiątej godziny; słońce się zaćmiewa. — A oto
zasłona świątyni rozdarła się na dwie części od wierzchu
aż do dołu i ziemia zadrżała, a skały się rozpadały. I groby
się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli,
powstało. I wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa, weszli do miasta świętego i ukazali
się wielu“.
Jeszcze cudniejsze jest to, co się dzieje z ciałem sa
mego Jezusa: zamknięto je w grobie, do wejścia przyto
czono wielki kamień, a żołnierze strzegą grobowca. A oto:
„stało się wielkie drżenie ziemi; albowiem Anioł Pański
zstąpił z nieba i, przystąpiwszy, odwalił kamień i siedział
na nim. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a odzie4*
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nie jego, jako śnieg". Ten „anioł" oznajmia straży, że nie
boszczyk zmartwychwstał. Ten zmarły, gdy ożył, ukazuje
się niewiastom, potem kilku ze swych przyjaciół; jada
z nimi „pieczoną rybę"; przebywa z nimi kilka dni, i roz
staje się z nimi dopiero, „ażeby wznieść się do w nieba"
w ich oczach.
Wszystkie te cuda w lichym gatunku z drobnymi po
zorami prawdy, wszystkie te nadzwyczajności, bardziej
odpowiednie dla bohatera bajki czarodziejskiej, niżeli dla
„Zbawiciela świata", odbywają się, wedle słów Ewan
gelii, „wobec tłumów, wobec rzeszy". Z charakteru swego
i rozgłosu winny były być znane całej kuli ziemskiej.
Nikt zaś o nich nie wie. Ani słowa u współczesnego hi
storyka żydowskiego Józefa Flawiusza, który opowiada
najdrobniejsze szczegóły z dziejów owego czasu; ani
słowa u Tacyta, u Swetoniusza, u historyków greckich
lub łacińskich!
W braku pewności co do dziejowego istnienia Jezusa,
cóż nam podają ewangeliczne dokumenty o naukach,
zwanych chrześcijańskiemi ?

IV.
BÓG CZY B O G O W i E ?

Ażeby ściśle wskazać to co jest — i zarazem czy
co jest — oryginalnego w filozoficznych i religijnych teoryach Nowego Testamentu, należałoby znać szczegółowo
umysły i moralny poziom żydów palestyńskich w epoce,
kiedy Jezus na świat przyszedł. Co do tego mamy zaledwie
niedokładne wiadomości; przecież jednak dzięki histo
rykowi Józefowi i jego wskazówkom o sektach żydow
skich: Faryzeuszach, Sadduceuszach i Esseńczykach, wiemy
że pojęcie o Bogu, szczególniej u ostatniej sekty, wyodrę-
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bniło się — można powiedzieć — złagodniało. Jehowa,
srodze izraelski, partykularny i tchnący nienawiścią Bóg
rytuałów i ofiar, w niektórych umysłach, ustąpił miejsca
Bogu, przeczuwanemu przez proroków Amosa i Micheasza,
Bogu, który, wzgardziwszy całopaleniem, wolałby widzieć,*
iż „rozleje się dobroć jako woda, a sprawiedliwość po
płynie, jako potok bystry“.
Pod tym warunkiem, wedle proroków spirytualistów,
lecz spirytualistów w granicach judaizmu, Bóg wzbudzi
Mesyasza, Chrystusa. Ten zaś, pochodzący z rodziny kró
lewskiej Dawida, obwieści swoje posłannictwo mądrością
swą i mocą działania cudów.
Ta rola Mesyasza wyczekiwana i przepowiedziana,
stała się w różnych epokach pokusą dla wielu Izraelitów
0 egzaltowanym patryotyzmie, którzy nie mogli się po
godzić z widokiem swego narodu w poniżeniu i ojczyzny
w niewoli. Ci patryoci podjudzali do buntów, surowo tłu
mionych przez obcego władcę kraju. Żydzi byli pod
jarzmem rzymskiem. Czy Jezus, który również podawał
się za spodziewanego Mesyasza, także próbował uciec
się do narodowego powstania ? Opowiadania ew ange
liczne o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, zdają się
rzecz potwierdzać. Nie wiadomo. Ale zaznaczył swoje po
słannictwo głoszeniem pewnych nauk.
Nigdy tu wyjść nie można ze sfery niepewności
1 szerokich domysłów. Co najwyżej, jeśli uważać za
autentyczne słowa, które miał wyrzec na krzyżu: „Boże
moj, Boże! czemuś mnie op u ścił?’4 — możnaby powie
dzieć, że sam poznał klęskę swej pokusy i ambicyi.
Z chwilą wszakże, gdy teologiczne rozmyślanie, tak ży
dowskie jak i pogańskie, zajęło się osobą Jezusa i biednego
zwyciężonego przekształciło w nadprzyrodzoną istotę,
wiara w Boga uległa zmianie i Jehow a Żydów, zostaw-

szy u chrześcijan Ojcem niebieskim, przybrał cechy ja
koby odmienne.
Chrystyanizm wprowadził wiarę w jedynego Boga,
stwórcę i zachowawcę wszechświata. Ten Bóg to jeszcze
Jehowa biblijny, ale już nie tak ściśle narodowy. Czyż
mógł zresztą być wyłącznie Bogiem ludu, który ukrzyżo
wał jego syna ? Więc oto Bóg, który zaniechał wyłącz
nych i osobliwych względów, jakimi darzył niegdyś naród
obecnie upadły. Ten Bóg już nie jest koncepcyą czysto
żydowską, ale pogańską, neoplatoniczną, której pośredniem
echem jest ewangelia według świętego Jana. Chrystyanizm
z Jehowy, władcy absolutnego, uczynił Boga konstytucyj
nego, Boga, który króluje, a nie rządzi, albo rządzi za
pośrednictwem swego syna i — to rozpatrzymy później matki swego syna. Ona to wybrana na małżonkę Boga,
aby „poczęła4* za sprawą „Ducha św iętego44, pew ne
go dnia z godności „dziewicy brzem iennej44 podnie
sioną będzie do godności boskiej, jako również poczęta
„bez grzechu44. Uznać rzeczywiście należy; że katolicki
kościół, głosząc takie rzeczy, nie sprzeniewierzył się
duchowi legendy ewangelicznej, ścisłym wskazówkom
ewangelii według świętego Łukasza i świętego Mateusza:
„A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślu
biona matka jego Marya Józefowi, pierwej niźli się zeszli,
znaleziona brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż
jej, będąc sprawiedliwy i nie chcąc jej osławiać, chciał
ją potajemnie opuścić. A gdy to umyślił, Anioł Pański
ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów!
nie bój się przyjąć Maryi, małżonki twej, albowiem co
się w niej poczęło — jest z Ducha Świętego. A porodzi
syna i nazwiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud
swój od grzechów44... I rzekła Marya: „Wielbij duszo
moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawi
cielu moim. Iż wejrzał na nizkość służebnicy swojej, albo-
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wiem odtąd błogosławioną mię zwad będą wszystkie na
rody. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny
jest i święte imię jego“. Oczywiście kobieta, która zgo
dnie z dwiema ewangeliami w nadprzyrodzony sposób
zaszła w ciążę, prowadziła rozmowy z aniołami i wydała
na świat istotę, uposażoną darem czynienia cudów — nie
mogła być uważana na równi z ludźmi. Za sprawą cudów,
których była przedmiotem (o ile tym cudom damy wiarę)
powołaną została do godności bogini, tak samo jak syn
jej, za sprawą cudów, które jemu przypisują, albo jego
dotyczą (o ile się wierzy owym cudom), miał być powo
łany do godności Boga.
Dlatego to historyczny chrystyanizm, pomimo swo
ich pretensyi do monoteizmu, jest w rzeczywistości politeistycznym Cerberem o trzech głowach, jak się wyraził
Michał Servet, mówiąc o Trójcy. To przeistoczenie idei
jehowicznej tłumaczy nieprzyjaźń ku nowej religii
szczerych z przekonania żydowskich monoteistów. Ono
również tłumaczy płaskie koncepty filozofów greckich,
owych zrównoważonych, logicznych i jasnych umysłów,
szyderców wobec kultu, który uznając Ojca za Boga,
Syna za Boga i Ducha świętego za Boga, dodaje: „A prze
cież jeden jest tylko Bóg!“
W dyalogu, który przypisują Łukaszowi, grecki pi
sarz wprowadza na scenę neofitę chrześcijańskiego, w chwili,
gdy ten właśnie liczy na palcach i nie może się nigdy
doliczyć, bo powiedziawszy jeden a jeden jest — dwa,
a jeden jest — trzy“, musi w końcu z racyi swej teologii
i wbrew arytm etyce zawołać: „A przecież tylko jeden“.
Teorya o trójcy nie może być przypisywana Jezu
sowi. W ewangeliach kilkakrotnie widzimy, jak odrzucał
w pokorze hołdy, które mu uczniowie chcą składać
i mówił: „Precz mię zowiesz dobrym ?N ikt nie jest dobrym,
tylko jeden, to jest Bóg“. Lecz z drugiej strony, te same
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ewangelie, uznając jego cudowne narodziny, przypisując
mu moc cudownego uzdrawiania i osobistego zmartwych
wstania, tern samem stawiają go poza i ponad ludzkość.
W konsekwencyi doprowadzają do wniosku politeistycznego, na którym zatrzymała się większość chrześcijań
skich kościołów.
Oprócz tego te same ewangelie przypisują niekiedy
Jezusowi słowa, stojące w sprzeczności z pokorą, słowa które
nie mogłyby być mową zwykłego śmiertelnika (chyba
obłąkanego). Jezus ogłasza się Bogiem i przywłaszcza so
bie wszelkie prawa boskie: „Zaprawdę powiadam wam:
Wy, którzyście szli za mną, w odrodzeniu, gdy usiądzie
Syn człowieczy na stolicy m ajestatu swego, będziecie i wy
siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń
izraelskich". I jeszcze: „Dana mi wszystka władza na nie
bie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna j Ducha Świętego".
Żydzi i Grecy nie mylili się więc wcale, uważając
chrześcijaństwo za istotny politeizm.
Zarówno katolicyzm, jak i większość kościołów schizmatyckich z biegiem wieków przyznały im na tym punk
cie słuszność.
V.
A N IO Ł O W IE I D U S Z E .

Chrystyanizm bardziej jest stanowczy od judaizmu
w sprawie życia poza grobem, czyli nieśmiertel
ności duszy. Ewangelie opowiadają, że Jezus wierzył w ży
cie pozagrobowe. W edług przypisywanej mu przez nie
nauki, dusza po śmierci przyobleka się w nowe ciało, sub
telne, nieuchwytne i pozbawione płci. Pewnego razu kilku
Żydów (byli to Sadduceusze), którzy nie wierzyli w zm ar
twychwstanie ciał, stanęło przed Chrystusem: „Nauczy-
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cielu, rzekli mu, Mojżesz rzekł: Jeśliby kto umarł, nie ma
jąc syna, niech brat jego pojmie żonę jego i wzbudzi po
tomstwo bratu swemu.
A było siedmiu braci u nas; a pierwszy ożeniwszy
się umarł: a nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją
bratu swemu.
lakże w tóry i trzeci aż do siódmego.
A na ostatek po wszystkich umarła i żona.
W zmartwychwstaniu tedy któregoż z siedmiu bę
dzie żona? bo ją wszyscy mieli.
A odpowiadając, Jezus rzekł im: Błądzicie, nie rorozumiejąc Pism (?), ani mocy Bożej. Albowiem w zmar
twychwstaniu ani się żenią, ani za mąż idą, ale będą
jako Aniołowie Boży w niebie“.
To pojęcie ciała „anielskiego'4, wyrażone mimocho
dem przez Jezusa — o ile nie jest pomysłem teologów,
mocno zajmowało uczonych, którzy tworzyli dogmatykę
chrześcijańską. Rozprawiając o tern, co jest niedostępne
naszemu poznaniu, popadają często w dziwaczne do
wodzenia i szczególne hypotezy. Zazwyczaj Ewangelie
nie rozwijają ani filozoficznych, ani teologicznych poglą
dów. One twierdzą, a nie dowodzą. Poprzestają na rączem słowie. Niekiedy to słowo jest niejasne i dwuzna
czne. Teologowie pochwytują je, szermierzą niem, akcen
tują je silnie, nadają mu różne znaczenia. Stąd wielka
liczba różniących się i sprzecznych teologii, a wszystkie
uważają się za chrześcijańskie. Jedną z najsłynniejszych —
to teologia świętego Pawła.
Metafizyka Jezusa — o ile się da rozpoznać z doku
mentów rozmaitego pochodzenia i natchnienia — jest po
żydowsku śmieszna i ciasna. „Ojciec Niebieski", to Bóg
umiejscowiony, który mieszka „w niebie", gdzie Jezus ma
doń przybyć i gdzie przebywają „aniołowie", którzy mu
szą wędrować. Sławne orzeczenie: „Bóg jest duchem", zu-
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pełnie nic nie ma w sobie pierwiastku chrześcijańskiego,
Stoi ono w zupełnej sprzeczności z cudami, z rozmowami
pomiędzy Chrystusem a istotami nadziemskiemi, z dalekiemi wędrówkami w zaświaty, które spotykano na każ
dej stronicy Ewangeli. Metafizykę Jezusa przenika usta
wiczne zajęcie się dziejami żydowskiemi, zainteresowanie,
jakie w nim budzą pochodzenie i przeznaczenie w ybra
nego ludu. Czy Jezus wierzył w naukę o nieustannym
stwarzaniu dusz wolnych ? Ani święty Paweł, ani po nim
święty Augustyn nie wierzyli w to. Przyjęli oni ciasną
i despotyczną teoryę o przeznaczeniu, która może, co
prawda, oprzeć się na powadze niektórych zdań, przypi
sywanych samemu Jezusowi. Dusza nie opuszcza dowol
nie „łona Boga“, aby żyć w ludzkiem ciele w harmonii
z niem, lub w niezgodzie. Co się tyczy ścisłego znaczenia
tych słów „ciało i dusza", to w Ewangelii niemasz zgoła
dokładnej wskazówki. Powiedziane jest tylko w teo
logii świętego Pawła, podjętej przez świętego Augustyna
i przyjętej przez Kalwina, iż dusza przez całą wieczność
skazaną jest na dolę nieubłaganą i niezmienną. Jest to
prawo spiżowe. Człowiek nie ma nawet prawa skarżyć
się, albo utyskiwać, gdyż, jak mówi święty Paweł, pow ta
rzając zdanie z księgi Hioba: »Czyż naczynie ma prawo
rzec garncarzowi: Dlaczegożeś mię takim zrobił?" Twier
dzenie to jest, mówiąc nawiasem, co najmniej dziwne,
i opiera się, jak większość, zdań Nowego Testamentu, na
fałszywej analogii. Naczynie w samej rzeczy nie ma mocy
utyskiwania, gdyby jednak posiadało tę moc, miałoby
i prawo uskarżania się. I miałoby je tembardziej, im wię
kszą byłaby jego niedoskonałość a garncarz rościł sobie
pretensyę do doskonałości. „Bądźcie doskonałymi, jako
wasz Ojciec niebieski jest doskonały“. Ale jakże mogą
być doskonałymi, skoro z wyroku wieczystego „Ojciec
niebieski” nie daje im być takimi? Z tego względu pogań-
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stwo greckie znacznie wyżej stoi od judaizmu i od chrystyanizmu. Rzetelny poganin, człowiek silny swem po
czuciem bogów, krytykuje i obchodzi się z nimi jak
z równymi sobie. Edyp przed bóstwami oznajmia, że nie
jest winien swej mimowolnej zbrodni, gdyż bezwiednie
gwałcił prawa, o jakich mówi Antygona, owe wrodzone
nakazy sumienia ludzkiego, którym i bogowie podlegają.
Jeśli mocą nieuniknionej fatalności gwałcone są, to czło
wiek może uczynić bóstwo odpowiedzialnem i jemu przy
pisać winę.
I jakżeby nie miał tego prawa, skoro, podług słów,
przypisanych Jezusowi przez Ewangelie, Bóg odpowiada
za wszystko, co się dzieje i panuje nad wszystkiem co
powstaje: „Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc
wtrącić do piekła. Iżali pięciu wróbli nie sprzedają za dwa
pieniążki ? A ani jeden z nich nie spada na ziemię bez
woli Ojca niebieskiego. Aliści włosy na głowie waszej
wszystkie są policzonej
W nieubłaganej koncepcyi teologów, którzy objaśniali
niektóre ustępy Nowego Testamentu i sprowadzili je do
nieodzownego przeznaczenia, dusza ulega swemu losowi,
a nie gotuje go sobie.
Skądże pochodzi dusza? Czy istniała przed poja
wieniem się na ziemi ? Teologowie kościelni przew a
żną większością wypowiedzieli się przeciw temu.
Tymczasem szkoła Oryginesa co do tego punktu
czyni stanowcze zastrzeżenia. Jakże przypuścić mamy,
że wystarczy kaprysu łotra, gwałcącego młodą dziewczynę,
lub fantazyi rozpustnika, ażeby zniewolić Boga do stw o
rzenia duszy i zesłania jej na ziemię ? Czy nie bardziej
odpowiada boskiemu majestatowi (jeśli czyni się z Boga
najwyższy ideał) i ludzkiej godności wiara, że dusze ze
słane na ten padół, już żyły, i że stosownie do tego, jak
korzystały ze swej wolności, Bóg za karę lub w nagrodę,
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umieścił je w pewnych upatrzonych ciałach ? Byłożby więc
pojawienie się duszy w powłoce ziemskiej, bezecnej, lub
chwalebnej, karą lub nagrodą za poprzednie bezecne po
stępki, lub cnoty? Cokolwiekby wynikało z tych rojeń,
chrystyanizm, obstawając, jak to czynią jego uczeni, przy
rzekomej dwoistości istoty ludzkiej i przyszłej rozłące du
szy z ciałem, tern samem stanął w sprzeczności z prawdą fizyologiczną, która z coraz większym naciskiem stwierdza
jedność istoty ludzkiej.

VI.
PIEKŁO.

Dusze wyposażone cieleśnie odpowiednio do swych
zasług, lub win, doskonalą się w dalszym ciągu, albo też
pracują na swą zgubę, w miarę istotnych sił i wolnej woli.
Powracają one wciąż na ziemię aż do tej chwili, kiedy
godne doskonalszego świata, zdobywają go, aby wznieść
się, wznosić się wiecznie, wiecznie się doskonalić i upo
dobnić się bogu.
„Upadek to Piekło, a wznoszenie się to Niebo“, pisał
pastor poeta Pozzi.
Ta teorya, to marzenie metafizyczne, przyjęte przez
szkołę Oryginesa, a podjęte za naszych dni przez wy
mownego filozofa Jana Reynaud’a, nie uzyskało ostate
cznie aprobaty Kościoła, który przyjął mniemanie, że du
sze mają w prost ziemskie przeznaczenie, co stanowi inną
hypotezę, nie dającą się sprawdzić i miernego polotu.
Dusza po śmierci stosownie do tego czy pozostała nie
winną lub też zawiniła, czyli ściślej mówiąc, zależnie od tego,
czy wyrokiem boskim była przeznaczona do dobrego lub
złego i zgodnie z rozgrzeszeniem, jakie otrzymała od Ko-
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ścioła, zstępuje do Piekła, zatrzymuje się w Czyścu, albo
idzie do Nieba.
Czy Jezus głosił taką naukę ? Widocznie Kościół ją
rozciągnął i rozszerzył; nie można wszakże powiedzieć,
żeby była obcą zasadom Chrystusa, o ile to można zga
dnąć, bo wielu pisarzy obdarzonych raczej większą wy
obraźnią, niż odznaczających się ścisłością, próbowało uczy
nić zeń osobistość idylliczną. Jezus, podług Ewangelii,
wierzy w Piekło, pomimo, iż nie wspomina o niem, mó
wiąc tylko o wiekuistych płomieniach, „o ogniu co nigdy
nie gaśnie“. Mówi o nim w kazaniu na górze, w przypo
wieściach, zwróconych do tłumów, w uogólnieniach, zwró
conych do uczniów. Jest to jeden z przedmiotów do któ
rych powraca najchętniej i z największym naciskiem. Zem
sta wiekuista i kara nieskończona nieodłączne są od spra
wiedliwości Ojca niebieskiego. „Ktoby rzekł bratu swemu:
Raka (wyraz obelżywy, oznaczający prawdopodobnie
głupca), będzie winien rady. A ktoby rzekł: „Głupcze!
będzie winien ognia gehenny’4. To bardzo wielka kara za
bardzo małą obelgę. Kleryka! ni polemiści winni drżeć,
czytając ten wyryk.
Gehenna jest wyrazem utworzonym z hebrajskiego,
ge-Hinnom, albo dolina Hinnom, na południe od Jerozo
limy. Tam to niewierni Izraelici przynosili ongiś w ofierze
dzieci Molochowi, bóstwu Moabitów. Miejsce to było pó
źniej wyklęte u Żydów, i służy w Nowym Testamencie
do oznaczenia Piekła, albo katuszy pośmiertnych.
W przypowieści o kąkolu Jezus głosi, że „pośle Syn
człowieczy anioły swoje, którzy zbiorą z królestwa jego
wszystkich, którzy czynią nieprawość i wrzucą ich w piec
ognisty; tam będzife płacz -i zgrzytanie zębów“. Innym
razem, nie spostrzegając, iż mu wkładają w usta morał
nizki, pełen wyrachowanego utylitaryzmu, każą mu powie
dzieć: „Jeśli twa ręka, albo twa noga są przyczyną twego
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zgorszenia, odetnij je i odrzuć daleko od siebie; więcej warte
dla ciebie, żebyś wszedł do żywota chromy i bez ręki,
niż miał dwie nogi i dwie ręce i był rzucony w ogień
wieczysty“. Nareszcie w przypowieści o talentach, która,
dosłownie wzięta, stanowi apologię wyzysku bliźniego
i lichwy, Jezus każe oddać „ciemnościom zewnętrznym,
gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów“, sługę, który prze
chował kwotę pieniędzy, powierzoną mu, bez pomnożenia.
„Sługo zły i gnuśny! wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie siał,
i zbieram, gdziem nie młócił. Miałeś tedy pieniądze
moje poruczyć bankierzom, a ja przyszedłszy byłbym ode
brał swe z lichwą“... „A niepożytecznego sługę wrzućcie
w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów“..., w ten ogień wieczysty, który (jeszcze jedno
oświadczenie przypisywane Jezusowi przez ewangelie) „zo
stał zgotowany dyabłu i aniołom jego“.
Bez wątpienia, że Gehenna, piekło, wedle Chrystusa
mniej jest urozmaicone, mniej zróżniczkowane, niż piekło
wedle nauk Kościołów. Piekło kościelne jest to fantazya,
gdzie pomieszane są ze sobą wyobrażenia pogańskie, okru
cieństw katów, zmory, duszące ascetów i wyrafinowa
ne tortury. To materyalizm krańcowy i przerażający,
to rozjątrzona i oszalała brutalność. Pustelnicy, mnisi
egzaltowani dobrowolnem zaparciem się i hamowanymi
popędami, przetworzyli swe wizye i teologiczne nienawi
ści w reguły i akty piekielnej sprawiedliwości. Przyłączali
do tego jeszcze tylko bardziej wyrafinowaną i jątrzącą
ideę o wieczystości kary, która sama przez się była
koncepcyą ewangeliczną. Tylko chybili celu: zamiast na
bawić trwogi, wzbudzili śmiech. Z wesołą ironią umysł
wyzwolony przebiega opisy *mąk piekielnych, w jakich
się rozmiłowali ludzie z kruchty. Te niegasnące płomienie,
to pieczenie bez odpoczynku, zasługują jedynie na znaną
ocenę poczciwego bajkopisarza Lafontaine’a, który na te-
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mat piekła rzekł: „Pochlebiam sobie, że nim kilka dni
upłynie, będą się tam czuł jak ryba w wodzie44. Zmateryalizować w ten sposób przyszłe życie, zarezerwo
wane niby to dla dusz, uczynić z piekła środek do nawra
cania strachem
czyż nie znaczy to potwierdzać ową
zasadę George Sanda: „Religia strachu to religia dusz nik
czemnych^4. A przecież wedle Ewangelii, do tego do
prowadzili Jezus i jego uczniowie.
Niema zaś w słowach, przypisanych Chrystusowi, nic
zteoryi o czyścu, prócz niewyraźnego, bardzo nieuchwyt
nego śladu. Czy należy go uważać za złagodzony obraz
tych bezwzględnych okrucieństw piekielnych ? W takim
razie zamysł byłby godzien pochwały, ale nic ponad za
mysł, albowiem czyściec kościelny, tak jak piekło, są to po
mysły dziecinnie melodramatyczne, zgoła bez charakteru
naukowego i wartości filozoficznej.
Wszechświat kościelny rozdzielony jest więc na cztery
przestwory: 1° Ziemia, 2° Czyściec, 3° Piekło, 4° N iebo—
niewiadomo gdzie pomieszczone. Podobne koncepcye bu
dzą zaledwie tylko pogardliwe uwagi. Są to teorye wie
ków’ ciemnoty, niezdolnych ani objąć, ani przeczuć nie
skończonej mnogości światów. Jakież to kuse, nędzne,
niepowiązane! jakaż to uboga niedorzeczność! Ubliża to
rozumowi, obraża uczucie i ujawnia całą nędzę wyobra
źni, nie sięgając najniższego szczebla wiedzy ludzkiej.
Gwiazdy nieskończoności, głosząc chwałę nauki, gło
szą też upadek i śmierć kosmogonii chrześcijańskiej.
VII.
RAJ.

Piekło ewangeliczne budzi śmiech; raj kościelny
budzi trwogę. Jak piekło, tak i raj stanowi część nauki
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Jezusa o rzeczach ostatecznych. Mówiąc do swych uczniów,
którzy się niecierpliwią i uważają, że na nagrody obiecane
zbyt długo trzeba czekać, Jezus powiada: „A gdy przyj
dzie Syn człowieczy w majestacie swoim i wszyscy anio
łowie z nim, tedy siądzie na stolicy m ajestatu swego.
I będą zgromadzone przedeń wszystkie narody i odłą
czy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od
kozłów.
I postawi owce po prawicy swojej a kozły po le
wicy.
Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego:
Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo,
zgotowane dla was od założenia świata".
Przy innej sposobności nadaje swej myśli bardziej
wyraźne "zarysy, przynajmniej o ile to dotyczy zysków,
mających przypaść uczniom za ich gorliwość:
„A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam: Iż
wy, którzyście szli za mną, w odrodzeniu, gdy usiądzie
Syn człowieczy na stolicy majestatu swego, będziecie i wy
siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście poko
leń Izraelskich".
W królestwie niebieskiem, obiecanem chrześcijanom,
po sądzie odbytym nad pokoleniami izraelskiemi, obcuje
się z aniołami o postaci zmniejszonej i pozbawionej płci
i uwielbia się Boga. Kościół wzbogacił ten nieco mizerny
program, ale nie znalazł nic oryginalnego i ponętnego.
Łatwiej jest wynajdywać cierpienia, niż nowe szczęśliwo
ści. Raj teologów dorzucił do „Tronów" Jezusa i do sie
dzenia „po prawicy Boga" tylko chóry bez końca. Jest
to raj dla miłośników śpiewu.
Nie wszystkim chrześcijanom przypadał ten raj
do gustu. Pani de Gasparin z Genewy, która dała się
poznać z kilku książek pobożnych, powiedziała, m ó
wiąc o tych szczęśliwościach i o tym spokoju: „Ten raj
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przeradza". Samowiedza nowoczesna wzdryga się na taki
bezruch, nawet błogosławiony. To rzekome szczęście bo
skie bardzo zakrawa na egoizm. Szczęście — nie jest-że
to bezustanny postęp, wymiana każdej chwili życia na
drobinę prawdy? Nie jest-że to ustawiczna dążność do
zwyciężenia już nietylko własnej naszej nędzy, ale i oswo
bodzenia innych od dolegliwości, które ich trapią? Teorya,
podług której śmierć nie jest rozwiązaniem ostatecznem
dla jednostki, ale czemś celowo prowadzącem do odwetu
szczęścia, lub też bolesnych, równie świadomych udrę
czeń — jest-że czem innem, niż złudą, i to, zależnie od
okoliczności, dwakroć niesprawiedliwszą? Te dwa twier
dzenia uczonych chrześcijańskich, że śmierć „jest królową
okropności* i że zmartwychwstanie Jezusa „jest rękojmią
naszego własnego zmartwychwstania*, świadczą o nieuc
twie, miłującem się w legendach, i o wyobraźni, którą ogar
nia obłęd wobec nieugiętej rzeczywistości. O ileż bardziej pra
wdziwe, głębokie i męskie jest zdanie Mirabeau’: „Śmierć to i
najpiękniejszy wynalazek natury*. I zachodzi pytanie, jak
mógł sąd tak różny i sprzeczny tak długo przeważać i u tylu lu
dzi się utrzymać? Dla wielu współczesnych istotnie, pod
wpływem chrześcijańskich idei, śmierć nie jest poprostu
niezbędnem zakończeniem choroby czy zgrzybiałości i na
turalnym kresem, do którego dążą organizmy, nieprzeznaczone na wieczne trwanie — ale rzeczą okropną, prze
rażającą w samej sobie i przez swoje następstwa. Jest
taką, jak ją określił święty Paweł. Dlaczego? Czyż to, co
się zgadza z logiką i z koniecznością, musi przerażać?
Śmierć wynika z porządku rzeczy. Co byłoby zatrważa
jące i niedorzeczne w prawach ludzkiego życia, to nie
przerwane trwanie istnienia, które z natury swej ma za
nikać. Podobna koncepcya jest bardziej niż dziwna, jest
istotnie szalona. Dodać można, że jest ona rezultatem
dziecinnych przesądów, albo, ściślej biorąc, pomięszaniem
A. D id e: „Religie8.
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pojęć. Śmierć wydaje się okropną i wznieca rodzaj ponu
rego i gwałtownego strachu przedewszystkiem dlatego,
że się nie ma poczucia jej konieczności, następnie, że so
bie wyobrażamy - nie mając na to dowodu, a wbrew ro 
zumowi opierając się tylko na zapewnieniach, wyżej wymie
nionych i przypisy wanych Je z u so w i-iż śmierć jest zasłoną,
poza którą otwierają się przerażające perspektywy.
To, co chrystyanizm oznajmia o właściwości ciał po
śmierci, jest dosyć sprzeczne. Jezus, jak widzieliśmy, głosi,
że w przyszłem życiu stajemy się podobni „aniołom" —
aniołom z nieba, jeżeli jesteśm y po „prawicy Pańskiej",
„aniołom ciemności" zaś, jeżeli jesteśm y po jego „lewicy".
Ewangelie co do ciała Jezusa po jego zmartwychwstaniu
dają wskazówki, pozwalające sobie wystawić, czem jest
ciało przy wejściu swem „do życia wiecznego". Ciało Chry
stusa wskrzeszonego ma pozór zmienny; tak mało przy
pomina nieboszczyka, że uczniowie nie poznają swego nau
czyciela, chociaż idzie i rozmawia z nimi długo, rozpływa
się i znika nagle z oczu, jest uważany za „ducha", a tym 
czasem ma ciało: „Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja
jestem — mówi Chrystus do swych uczniów — dotykaj
cie się i przypatrujcie, bo duch nie ma ciała ani kości,
jako widzicie, że ja mam".
I mówiąc to, pokazał im ręce swoje i nogi. Gdy
w swej radości jeszcze wcale nie wierzyli i trwali w zdu
mieniu, rzekł im: „Macie tu co jeść?“ a oni mu dali „sztukę
ryby pieczonej i plaster miodu. A jedząc przed nimi, dał im
ostatki“.
Poczem wstępuje do nieba, po kilku kazaniach w ro 
dzaju następującego: „A ci, co uwierzą, cuda działać będą:
W imię moje czarty będą wyrzucać, nowymi językami
będą mówić, węże będą brać i choćby trucizny pili, szko
dzić im nie będzie..
Po wstąpieniu do „nieba“ wraca na ziemię i prze-
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bywa czterdzieści dni na ziemi. Ciało więc jego jest nie
ważkie albo posiada specyalny ciężar. Chociaż ciało to jest
uchwytne, przenika „poprzez drzwi zamknięte“. Posiada
ręce i posługuje się niemi przy podziale ryb, dostarczo
nych nowym cudownym połowem: „Kilku uczniów spo
łem wyszedłszy, aby ryby łowić, wsiadło w łódź, a onej
nocy nic nie ułowili.
A gdy było rano, stanął Jezus na brzegu, wszakże
nie poznali uczniowie, że to był Jezus.
Rzekł im tedy Jezus: Dzieci, a macie ryby? Odpo
wiedzieli mu: Nie.
Rzekł im: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi,
a najdziecie. Zapuścili tedy, a już nie mogli jej wyciąg
nąć z powodu mnóstwa ryb...
Gdy tedy wyszli na ziem ię, ujrzeli węgle rozżarzone
i rybę na nie włożono i chleb.
Rzekł im Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz
pojmali.
W stąpił Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ziemię pełną
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu i trzech. A choć
ich tak wiele było, nie podarła się sieć...
To już trzeci raz okazał się Jezus uczniom swoim, po
wstawszy z martwych“.
To ukazywanie się w ciele niezwykłem, bo jedno
cześnie materyalnem i uduchowionem, często miewało miej
sce, albowiem Ewangelia według świętego Jana kończy
się takiem oświadczeniem:
„A jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus,
a które, gdyby się każdą z osobna opisywało, tuszę, iż
cały świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, któreby się napisać
musiało.
W niebie, czy w piekle, te ciała eteryczne, na podo
bieństwo Jezusa, stykają się z Bogiem lub szatanem, z de
monami lub aniołami. Bóg chrześcijan, zupełnie jak ludzie
5*
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zmatwychwstali posiada ciało widome i dotykalne. Prze
bywa w określonem miejscu, dokąd Jezus „wznosi się",
aby go znaleźć; posiada „prawicę", po której Jezus za
siada; prowadzi rozmowy ze swym „Synem“. Do kogo
jest podobny ? Jeżeli do stworzenia ziemskiego, to — do
człowieka, albowiem Bóg „uczynił człowieka na obraz
i podobieństwo swoje". Przedstawiają go zwykle pod
postacią starca patryarehy, którego zdobi broda zarówno
długa jak imponująca. Pojęcie Boga bez zarostu obce
jest poczuciu religijnemu. Jeśli oprzeć się na wskazówkach
sztuki chrześcijańskiej, to słowa Ojciec niebieski, zdaje
się, znaczą to samo, co Patryarcha niebieski.
Powtarzano wiele, że ta słodka i czuła nazwa „Ojciec
niebieski", to pomysł Jezusa. Ułożono tysiące kazań, gło
szących chwałę wynalazcy tego nazwania i oddających
hołd uczuciu religijnemu, wyrzeczonemu w niem. Prawdą
zaś jest, że Jezus poprostu sobie przypomiał Stary Testa
ment i wskrzesił jedno z wyrażeń drogich prorokom.
W kilku ustępach imię „Ojca", nadaje Bogu Jeremiasz,
Izajasz: „Boś ty ojciec nasz - woła prorok —choćby Abra
ham nas nie znał i Izrael nie przyznał się do nas: tyś,
Panie, ojciec nasz, odkupiciel nasz, od w ieku".1)
Co więcej: Pojęcie Ojca, zastosowane do Boga,
odnajdujemy na wielu stronicach Talmudu. „Na kimże
oprzeć się mamy ? Na Ojcu naszym, który jest w niebiesiech". — „Kto nas oczyści ? mówi inny talmudzista,
i odpowiada: „Ojciec nasz, który jest w niebiesiech".2)
!) Izajasz, L., XIII.
2) Zobacz Mojżesza Schula, Sentencje i Przypowieści z Tal
mudu i Midraszu str. 35.
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VIII.
W N Ę T R Z E NI EBA.

Czem się zajmuje ten „Ojciec niebieski?“ Wedle bi
blii odpoczywa. Na tem polega właściwe jego zajęcie.
Stworzenie nieba i ziemi w ciągu sześciu dni wyczerpało
jego działalność. Niegdyś jednak naruszał od czasu do
czasu majestat swego spokoju, ażeby się zająć sprawami
ludu żydowskiego i zgnębić Amalekitów i Filistyńczyków.
Bóg ewangieliczny je st bardziej ruchliwy. W spiera Jezusa,
ongi swego współpracownika w dziele stworzenia świata,
występującego pod pseudonimem „słowa przedwiecznego*.
Próbuje ułatwić mu spełnienie jego powołania i umożli
wić rozkwit jego boskości. Tylko — dzięki jakiejś strasz
nej kolizyi — opuszcza go w dniu uwięzienia i męki.
Idea bóstwa antropomorficznego nie została uznam
przez wszystkich chrześcijan. Jeden z najsłynniejszych —
Paskal, geniusz niesforny i zuchwały, filozof o umyśle geo
metrycznym, nie obawiał się napisać: „Nieznana nam
jest istota Boga, ponieważ niema ona ani wymiaru, ani
kresu... Jeśli jest Bóg — jest nieskończenie niepojęty,
bo będąc niepodzielny i bez granic, żadnego z nami nie ma
związku. Niezdolni więc jesteśm y wiedzieć, ani czem jest,
ani czy je st“...
. 7
Jeżeli jednak Paskal rozumuje jak matymatyk, który
przyszedł po Koperniku i Galileuszu, to Jezus — rozu
muje jak żyd z czasów Heroda. Jego Bóg —nawet wtedy,
&dy
nazywa ojcem niebieskim, — to Bóg poziomej
i brutalnej mitologii biblijnej, to bóstwo antropomorficzne.
Chciano temu zaprzeczyć; byłoby to przeczyć oczywistości.
Metafizyka Chrystusa, wedle synoptyków, jest całkowicie
izraelska — jest żydowską w najściślejszem tego słowa
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znaczeniu. Twierdzenie o Bogu-Duchu, o Bogu wszech
obecnym, znajdujemy jako doktrynę jedynie w teolo
gicznym romansie aleksandryjskim, przypisywanym świę
tem u Janowi.
Ta teorya stoi w formalnej sprzeczności z wiarą
w powrót Chrystusa na obłokach z nieba, — z wiarą, która
nadawała kierunek myśli Jezusa, zakreśliła jego czyny,
była mu natchnieniem od początku życia publicznego do
ostatniej jego godziny — z wiarą, którą wyrażał kilka
krotnie w najrozmaitszych okolicznościach, którą usiłował
wpoić swoim współczesnym, i bez której nie byłoby
kościoła chrześcijańskiego.
Antropomorfizm judaistyczno-chrześcijański wykazuje
zupełną nieznajdomość świata rzeczywistego. Opiera on
się na niedorzecznem pojmowaniu wszechświata. To nie
uctwo, łatwe zresztą do wytłómaczenia, zacieśnia widno
kręgi religijne i w nizki sposób materyalizuje samą religię. Rys to właściwy epoce, w której powstawał nowy kult.
Kult ten uwypukla wszelkie błędy naukowe i brednie teo
logiczne, istniejące w chwili powstawania nowej religii. Jakże więc błędne jest pragnienie, aby ludzkości, która
wiecznie się zmienia i nieustannie kroczy drogą postępu,
narzucić jarzmo rzekomego „objawienia" historycznego,
które nosi ślady przywidzeń i obłędów epoki swych na
rodzin. To jakby kto chciał zniewolić człowieka, ażeby się
przyodział w pieluchy niemowlęcia.
Chrystyanizm uważać należy za to, czem jest, a nie
czemby go mieć chciano. Przyjmuje on niebo zamknięte
pewnym obrębem - Boga ograniczonego miejscem —
i ziemię, stanowiącą w sobie cały wszechświat. Przy
jąć, że Jezus wierzy w Boga nieskończonego i w niebo
bez kresówr, — znaczy to tyle, co zniweczyć wyobrażenie
tryumfalnego powrotu Chrystusa w obłokach po prawicy
Boga, w otoczeniu aniołów. To już nie chrześcijaństwo.
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Pozostaje tylko sam oderwany, ciemny i oklepany fakt
skazania na śmierć pretendenta do mesjanizmu, usunięcie
jednego rabina, którego imienia nawet nie przechowali
dziejopisarze żydowscy, greccy i łacińscy.
Bóg, który zamieszkuje niby jaki wschodni monarcha
to ograniczone niebo, otoczony jest kilku aniołami, któ
rych uczynił swymi ministrami. „Izali nie wiesz, rzecze
Jezus do tego ze swoich, który dobył miecza, że jeśli
ojca mojego poproszę, ześle mi natychmiast więcej niż
dwanaście legionów anielskich?4* Biblijna i ewangeliczna
nauka o aniołach jest to rozdział bajek czarodziejskich.
Odnośne wiadomości, zawarte w starym i nowym testa
mencie bardziej są dziwaczne, aniżeli dokładne. Jest tam
mowa o „aniele śmierci4*, który się zjawia, aby wy
pełnić ponure dzieło, gdy nastaje dziesięć plag egipskich.
Anioł ukazuje się po raz pierwszy Józefowi, by mu oznaj
mić, że jeśli Jezus nie jest jego synem, to jest synem
Boga samego za sprawą ducha świętego, drugi raz, aby
mu dać rozkaz udania się do Egiptu. Anioł ukazuje się
kapłanowi żydowskiemu Zacharyaszowi, z klasy Abia, (Ka
płani dzielili się na 24 klas, które spełniały po kolei urząd
kapłański), aby go zawiadomić, że „jego żona Elżbieta
urodzi mu syna44 i że ma „nazwać imię jego Jan 44. Zapy
tany przez kapłana, który nie potrafił ukryć swego za
dziwienia, anioł odpowiada: „Jam jest Gabryel, który stoję
przed Bogiem, a jestem posłań, abym mówił do ciebie...44
Ten sam anioł Gabryel, powiadają Ewangelie, „posłań jest
od Boga do miasta Galilejskiego, zwanego Nazareth, do
panny poślubionej mężowi, którem u było Józef, z domu
Dawidowego...44 Anioł zaś wszedłszy, zwrócił się do niej
z pozdrowieniem, które słynnem się stało i uczynił jej
pełne chwały pozdrowienie. „A Marya rzekła do Anioła:
Jakoż się to stanie, gdy męża nie znam?44 Anioł jej od
powiada: „Duch święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego
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zaćmi tobie". Anioł „Pański" wchodzi w rozmowę z pa
sterzami, ażeby im zwiastować „narodziny Zbawiciela".
Anioł czyni krótką przemowę „i nagle przyłączyła się do
anioła rzesza niebieska, chwaląc Boga" i powracająca znów
do nieba. Na górze oliwnej anioł zjawia się z nieba, aby
„wzmocnić" Jezusa. Po pogrzebaniu Chrystusa aniołowie
opuszczają niebo, żeby „odwalić" kamień od drzwi gro
bowych i oznajmić zmartwychwstanie. O czynnościach
i przywilejach anielskich opowiada Jezus: „Wszelkiego,
który mię wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Oj
cem moim, który jest w niebiesiech. A któryby się mnie
zaprzał przed ludźmi, zaprę się go i Ja przed Ojcem
i Aniołami świętymi".
Zauważmy mimochodem, o ile sens wyrazu: a n i o ł
uległ zmianie. W nas samych wywołuje tylko pojęcie ja
kiejś łagodności, słodyczy, miłości. W teologii biblijnej
nabiera niekiedy znaczenia dzikiego i strasznego; są, jak
tego dowiedliśmy, aniołowie śmierci i przekleństwa.
Teologia, owa nauka o tern, co się poznać, ani zro
zumieć, ani objaśnić nie da, naturalnie mocno się zaj
mowała teryą aniołów. Na ogół aniołowie widziani byli
przychylniejszem okiem przez katolików, niż przez pro
testantów. Wszelako niektórzy protestanccy uczeni zaj
mowali się nimi z serdecznem zaciekawieniem. Profesor
prawowierny Godet, z pewną sławą, usiłował dowieść
zapomocą rozumowania dowcipnego, zdaniem jego przy
jaciół, że istnienie aniołów jest możliwe. W ątpić o tern,
znaczyłoby przecież przeczyć powadze religijnej Jezusa
i Ewangelii. Czyż nie musielibyśmy wierzyć, że Jezus
i jego uczniowie okazali się zbyt łatwowiernymi i że sami
zostali oszukani niegodnie, albo że nas niegodnie oszukali?
Przytoczmy teraz dowcipne dowodzenie p. Godet’a: „Są
na ziemi, powiada, trzy stany istot żyjących: roślina,
zwierzę i człowiek. To są pierwsze szczeble systemu istot,
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w którym brak jest czwartego stopnia, o który się myśl
upomina (myśl teologa Godet’a)“.
Na pierwszym stopniu (roślina) niema indywiduum; na
drugim (zwierzę) - ono istnieje, ale pozbawione moralnej swo
body; na trzecim (człowiek) osobnik zjawia się wolny
i władczy, — co stanowi o życiu całego rodzaju. Powyżej
tych trzech form:
rodzaj bez osobnika, — osobnik ujarz
miony przez rodzaj, i rodzaj przez indywiduum opano
wany, — pozostaje miejsce nie zajęte: osobnik bez ro 
dzaju (?). „Jezus, powiada p. Godet, uznał istnienie tego
ostatniego rodzaju osobnika, kiedy mówił (Łukasz, XX,
34, 36) o bezżeństwie wiernych, „doskonalszych“, „równych
aniołom", to jest pochodzących nie z płodzenia, ale z ja 
kiegoś „fiat angelus“.
Inny teolog protestancki, nazwiskiem Martensen,
ubolewa nad tern, że protestantyzm nie oddał należytej
sprawiedliwości rzeszy anielskiej:
Katolicyzm, pisze p. Martensen, tak wielkie nadaje
znaczenie hierarchii aniołów, że tern samem pośrednictwo
Chrystusa doznaje prawie uszczerbku. Tymczasem prote
stantyzm, mówiąc o aniołach, tak jak gdyby ich działalność
z dawna ustała, wpada w błąd niemniejszy.
Kiedy Jezus mówi: „Odtąd ujrzycie niebo otw arte
i aniołów wstępujących i zstępujących na Syna człowie
czego", chce nam tern samem dobitnie wyłożyć, że działal
ność aniołów obejmuje zakres dziejów i że wszędzie, gdzie
Jezus się jawi, aby ugruntować swoje królestwo, poprze
dzają go aniołowie, i w istocie pozostają do jego rozpo
rządzenia. Dziwić się tylko można, że doktryna o anio
łach nie zdołała przedostać się do nowoczesnej samowiedzy religijnej, podczas gdy pojęcie siły, tak za naszych
dni rozpowszechnione, udzieliło się jej naprawdę.
„Czyżby to sprawił brak biblijnych dowodzeń?“ By
najmniej. Oto są: Genezis XVI, XXI dla Hagary; Gen.
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XVIV, 7 dla Eleazara; Genezis XXVIII, 12 dla Jakóba
w Betel; XXXII, 1 i XLVIII, 16, ażeby się cofnąć do
Manaheim (dwa obozy); Exodus XXXIII, 20; XXX, 24;
XXXIII, 2 dla Mojżesza; Job IV, 18; XXXIII, 23; Daniel
III, 49; VI, 22, Psalmy XC, 11 i słynna zapowiedź z Ps.
XC, 11, którą cytuje Szatan: „Albowiem Aniołom twoim
rozkazał, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Na ręku będą cię nosić, byś snadź nie obraził o kamień
nogi twojej“.
Oto jakie przez chrześcijanizm katolicki i prote
stancki otwierają się piękne perspektywy dla wiedzy i roz
woju ludzkiego.

IX.
D JA B E Ł I DWÓR JEGO.

Znaczenie związane pierwotnie z wyrazem „Djabeł"
uległo z czasem znacznej zmianie. Dla gminu zły duch to
istota odpychająca, na poły rubaszna, na poły niegodziwa,
mająca za oznakę widły, rogi i ogon, jak małpy. To jest
demon, o którym mówił Dante Alighieri w dwudziestej
pierwszej pieśni „Piekła":
Per l’argine sinistro volta dienno:
Ma prima avea ciascun la linguta stretta,
Coi denti verso lor Duca, per conno,
Ed egli avea del cul flatto trombetta,

co nader delikatnie tłómaczy Moutonnet de Clairfons:
„W szystkie te djabły zbaczają z prawej drogi, zaciskają
język zębami, patrzą w oczy swemu władcy i zda się,
wyczekują jego rozkazów. Ten odpowiada im trąbą bar
dzo oryginalną".
W Biblii demon ma więcej szlachetności w postawie
i w mowie. To upadły anioł, bóg pozbawiony godności,
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co w buncie zachował dumę, pełną wielkości. Ewangelie
ukazują nam Jezusa, syna Bożego, jak zmaga się z tym
współzawodnikiem Ojca niebieskiego. Po ochrzczeniu Jezusa
przez Jana nad Chrystusem otwarły się niebiosa i duch
boży zstąpił nań w postaci gołębicy i dał się słyszeć głos
boży w te słowa: „Ten jest Syn mój miły, w którym
sobie upodobałem". Występuje wtedy na scenę djabeł
i — okoliczność to nazbyt mało uwzględniona - występuje
w przymierzu z „duchem“. Oto powiadają Ewangelie: „Duch
wygnał go na puszczę, aby był kuszon od szatana. I był
na puszczy czterdzieści dni i czterdzieści nocy i był głodnya tymczasem Ewangelia według św. Marka mówi: „Jezus
był z bestyami, a aniołowie służyli mu". Kusiciel przystąpiw 
szy do niego rzekł mu: „Jeśliś jest syn Boży, rzecz, aby te
kamienie stały się chlebem..." To nie jest żadna pokusa,
to wymaganie, aby Jezus zapomocą cudu ustalił, że jest
Istotą nadprzyrodzoną. Chrystus zręcznie omija kwestyę —
i szatan „opuszcza" go. Demony niższego rzędu odgry
wają doniosłą rolę w dziejach Chrystusa i znaczny udział
biorą w ustaleniu chrześcijaństwa. One to jedne z pier
wszych głoszą boskość Jezusa, który tym sposobem,
na progu swej działalności miał obrońców i wielbicieli —
w djabłach. „Duchowie nieczyści, upewnia Ewangelia we
dług świętego Marka, gdy go ujrzeli, upadali przed nim
i wołali: Tyś jest Syn Boży. I bardzo im groził, aby go
nie wyjawili". Wiadoma jest historya Jezusa z wieprzami.
Słynna jest także opowieść o niemym, którego zły duch
opętał, a który odzyskał mowę przez proste dotknięcie;
bajka o ślepym, co przejrzał, gdy go Chrystus zwolnił
od „szatana", który w nim „gościł"; nie mniej jest znana
tak samo i o. chłopcu lunatyku, z którego Jezus groźbą
„wypędza" djabła. Ewangelie dają nam ‘też wskazówki
co do obyczajów złych duchów i sposobu ich wypędzania.
„Duch nieczysty chodzi po miejscach bezwodnych, szu-
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kając odpoczynku, lecz go nie znajduje“ ; istnieje „rodzaj
czarta, który bywa wypędzon jedno przez modlitwę
i post“. Te uzdrowienia opętanych narobiły hałasu
i ściągnęły na siebie uwagę faryzeuszów, którzy, żeby
je wyjaśnić, utrzymywali, że Jezus jest w zmowie z djabłem, którym się posługuje. „Ten nie wygania czartów —
rzekli—jedno przez Belzebuba, książęcia czartowskiego“.,
Oskarżenie to Jezus wymija albo odpiera o ile można
w tern widzieć odparcie zarzutu, następującemi słowy
obrony:
„Wszelkie królestwo, przeciwko sobie rozdzielone,
będzie spustoszone i dom na dom upadnie.
A jeśli i szatan rozdzielon jest przeciw sobie, jakoż
się ostoi królestwo jego ? gdyż powiadacie, iż Ja przez
Belzebuba wyrzucam czarty.
A jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, syno
wie wasi przez kogo wyrzucają ? dlatego oni sędziami
waszymi będą.
Lecz jeśli palcem Bożym wyrzucam czarty, zaisteć
przyszło do was królestwo Boże.
Gdy mocarz zbrojny strzeże dworu swego, w pokoju
jest to, co ma. Ale jeśli mocniejszy nadeń, nadszedłszy,
zwycięży go, odejmie wszystką broń jego, w której ufał
i korzyści jego rozda".
W innej ewangelii, według świętego Jana, Jezusowi
naprawdę czynią zarzut, że jest opętanym szaleńcem
djabelskim:
„Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Iżali my
nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i czarta
masz ?
Odpowiedział Jezus: Ja czarta nie mam, ale czczę
Ojca mego; a wyście mnie nie uczcili.
A jać nie szukam chwały swej: jest inny, który
szuka i sądzi.
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Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli kto zachowa
mowę moją, śmierci nie ogląda na wieki.
Rzekli tedy Żydowie: Teraześmy poznali, że czarta
masz".
Jeżeli Jezus, jak to sam mówi, „czarta nie miał",
to inaczej było z tymi, co go otaczali i służyli mu. Ewan
gelia według świętego Marka opowiada, że „Jezus, zmar
twychwstawszy, rano pierwszego dnia po sabbacie, ukazał
się najprzód Maryi Magdalenie, z której wyrzucił był
„siedmiu czartów".
Fakt, że wiara w zmartwychwstanie ustaliła się na
zasadzie zapewnienia kobiety, która miała „siedmiu djabłów w ciele", — natchnął Ernesta Renana do takich
uwag w Życiu Jezusa: „Silna wyobraźnia Maryi z Magdala
odgrywała w tym wypadku rolę najwybitniejszą. Boska
potęgo miłości! Chwilo uroczysta, kiedy namiętność wizyonerki daje światu Boga zmartwychwstałego!"
W iara w aniołów i demonów i pragnienie poznania
zwyczajów tych nadprzyrodzonych istot, stanowiły jedną
z wyłącznych trosk nietylko Jezusa i jego towarzyszów,
ale i uczniów, którzy się najskuteczniej przyłożyli do
rozpowszechnienia zasad chrześcijańskich. Apostoł święty
Paweł, który, chociaż nie znał osobiście Jezusa, wywarł
niezmierny wpływ na nową wiarę, w pismach, przypisywa
nych mu, często mówi z największą pewnością o aniołach
i djabłach. W liście do Rzymian i do Kolossan ukazuje
aniołów, podzielonych na różne stopnie, a tworzących
otoczenie Boga; w liście do Tessalończyków powiada, że
biorą one udział w rządach świata i że mają w czasie
bardzo blizkim towarzyszyć Jezusowi, który ma się uka
zać na obłokach niebieskich: „Albowiem jeśli wierzymy,
iż Jezus um arł i zmartwychwstał, więc Bóg i tych, którzy
zasnęli w Jezusie, przyprowadzi z nim.
Albowiem to wam powiadamy w słowie Pańskiem,
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iż my, którzy żyjemy, którzyśmy pozostali na przyjście
Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Albowiem sam Pan z rozkazaniem i z głosem Archa
nielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli, którzy
są w Chrystusie, powstaną pierwsi.
Potem my, którzy żyjemy, pospołu pochwyceni bę
dziemy z nimi w obłokach naprzeciw Chrystusa w po
wietrze “.
Te niedorzeczności, o których świadcząc się Jezu
sem, mówi święty Paweł, jako o nieuchronnej a blizkiej
rzeczywistości, doprowadzają go do tego, że rzeszy anio
łów przeciwstawia rzeszę złych duchów, których władcą
jest Szatan. Czyż to nie on — powtarza św. Paweł — pod
postacią Węża uwiódł Ewę ? I odtąd to nie ustaje w swej
działalności, mącąc myśli i umartwiając śmiertelników
cielesnemi dolegliwościami. Święty Paweł sam nie był za
bezpieczony przed jego prześladowaniami, „aże mię wiel
kość objawienia nie wzbijała w pychę, dan mi jest bodziec
ciała mego, anioł szatanów, aby mię policzkował". Prze
ciwnie znów, święty Paweł porwany na trzecie niebo,
mógł widzieć aniołów: „Znam człowieka w Chrystusie
przed czternastą lat (czy w ciele, nie wiem, czy wyjęty
z ciała nie wiem, Bog wie), iż takowy był zachwycony
aż do trzeciego nieba.
A znam takowego człowieka, (czy w ciele, czy bez
ciała, nie wiem, Bóg to wie).
Iż był uniesion do raju i słyszał tajemne słowa, któ
rych się człowiekowi nie godzi mówić“
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X.
E T Y K A E W A N G IE L I C Z N A .

Wizye, demony i aniołowie, dziwy i cuda za życia
Jezusa i jego apostołów, chód wielka ich mnogość i ich
doniosłość — nie stanowią przecież całego chrystyanizmu.
Przeznaczenie istoty ludzkiej, nawet z punktu widzenia
religii krzyża nie jest wyłącznie teologiczne. Człowiek
pełzając przez życie, musi sobie wytknąć jakiś kierunek5
i trzymać się pewnych zasad. Jakąż etykę przyniósł]
światu Jezus ?
Dużo sobie zadawali trudu Żydzi, ażeby stwierdzić,
że w przykazaniach, przypisywanych Jezusowi, niema ni
czego, czego nie możnaby odnaleźć w pismach biblijnych,
poprzedzających przyjście Chrystusa. Salwador w dziele
„Jezus Chrystus i jego naukau, H. Rodrigues w swem
„Pochodzeniu kazania na górze“, Dukes w pracy „ Co chrystyanizm wziął od judaizmu“, Cohen w dziele „Bogobójcy“,
dowiedli za pomocą autentycznych cytatów, że zalecanie
miłosierdzia, łagodności i ufności religijnej — całokształt
i każdy szczegół nauki moralnej Nowego Testamentu,
stanowią rtylko echo i odbicie niektórych części nauki
żydowskiej.
„Moglibyśmy, powiada Cohen, wskazać wiersz za
wierszem, słowo za słowem, te liczne zapożyczenia,
które mistrz ewangieliczny poczynił u Starego Testa
mentu: ile przejął z nauki owych uczonych faryzeuszów,
których tak prześladował swym gniewem niepohamowa
nym. Większość przypowieści najbardziej cenionych w ewan
gelii, była powszechnie znana w akademiach żydowskich.
Talmud przepełniony jest niemi, i nie ustępują one w niczem pod względem czystości etyki oraz wzniosłości

myśli i malowniczości formy przypowieściom, któremi J e 
zus jednał sobie posłuch u swych uczniów. Jezus naśladował je, poprzestając często na odtwarzaniu dawnych opo
wieści legendarnych“. 1).
H. Rodrigues po drobiazgowym rozbiorze tekstów
dochodzi do podobnego wniosku. Odbudowuje on mo
zolnie szczegół za szczegółem, cytując stary testament, całe
kazanie na górze. Jezus, powiada, uczynił zupełnie to
samo, co przed nim czynili rabini i faryzeusze, których
on oczernia. Jego rozpraw y to reminiscencye, jego ma
ksymy to zapożyczenia, a przypowieści to plagiaty. Zakon
Mojżesza opiera się na dwóch zasadach, obejmujących
całe życie człowieka na miłości Boga („Będziesz miłował
Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze
wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej“,
głosi Deuteronomium) i miłości bliźniego, wedle nakazu
księgi „Lewi" („Będziesz miłował bliźniego swego jak
siebie samego").
Cóż chwalebnego dodały przykazania Jezusa do tych
dwóch przepisów ? Jakąż wyższość posiada to, co on po
wiedział, nad tern, co głosili faryzeusze ? Pirke Aboth za
wiera te oto zdania biegłych w zakonie doktorów:
„Ś w iat-m ó w ił Szymon Spraw iedliwy,który żył przed
Machabeuszami - świat spoczywa na trzech podstawach,
któremi są Zakon, służba Boża i miłosierdzie". Ze swej
strony J ó z e f-b e n —Jochanam mówił tak: „Niechaj dom
twój będzie miejscem schronienia; niechaj ubodzy będą
dziećmi domu twojego". Na krótki czas przed Chrystusem
Hillel wyrzekł te słowa, tak często przytaczane, a które
znało całe Jeruzalem : „Nie czyń bliźniemu, cobyś nie
chciał, iżby tobie czynił. Oto cały zakon: reszta to tylko
dodatki i wnioski". Ten sam uczony powiedział z uczuJ) Cohen, „Bogobójcy" str. 169-170.
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ciem niezrównanej dobroci: „Nie sądź bliźniego twego,
dopóki go na swoim miejscu nie postawisz". I dodawał:
„Kimże jestem, iżbym miał myśleć tylko o sobie ?" —
„Nie ręcz za siebie prędzej, niż w dzień śmierci“. — „Tam
gdzie brak ludzi, bądź człowiekiem!“. Ci uczeni, tyle
znieważani, to nie byli zwykli zawodowi dyalektycy;
każdy posiadał rzemiosło, które im pozwalało zarabiać
na żyde. Hillel był drwalem; jego zasady, tyczące pracy,
dowodzą, że był skromnym mędrcem i pracowitym robot
nikiem.
Dowodzenie, podjęte przez pisarzy izraelskich, w celu
stwierdzenia, że nauka, przypisywana Jezusowi była tylko
odbiciem Starego Testamentu i sentencyi rabinicznych,
jest rozstrzygające i poważnie obalić się nie da. Jeżeli,
jak chce Papias, apostoł Mateusz spisał zbiór bezładny!
„dysput Pana“, to ta kompozycya, której oryginał nas
nie doszedł, nie mogła go kosztować wiele trudu. Dość
było, żeby Mateusz przypomniał sobie „Psalmy, Przypo
wieści, Izajasza, niektóre inne miejsca z Biblii, sentencyi
i przypowieści rabinicznych i żeby z tej mieszaniny zro
bił kompilacyę. Zadawano sobie pytanie, powiedział raz
uczony oryentalista Munck, czemu kazanie na górze tak
małe wywarło wrażenie na ogół Izraelitów ? „Racya pr<£\
sta: kazanie na Górze obiegało ulice Jerozolimy znacznie ?
wcześniej, nim zostało wygłoszone".
Z kolei helleniści, zwłaszcza we Francyi Ernest Havet zwrócili uwagę na związek, istniejący pomiędzy do
gmatami chrześcijańskimi a metafizyką szkoły neoplatońskiej. Co się tyczy moralności, to w Terencyuszu, Cy
ceronie i Epiktecie łatwo odnaleźć najbardziej podziwiane
myśli Mesyasza i jego uczniów. Ta oczywistość natchnęła
Renana taktem spostrzeżeniem: „Gdyby religia polegała na
pewnej liczbie założeń dogmatycznych, a moralność na
kilku aforyzmach, to może prawdą byłoby, że chrystyaA. D id e : „Religie."
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nizm to nie więcej jak judaizm. Już w swej znakomitej
pracy p. t. „Historya teoryi i idei moralnych w starożyt
n o ś c i J. Denis pisał: „Doprawdy, pewien wstyd mię
ogarnia, że tak długo muszę wykazywać, iż człowiek był
człowiekiem i przed przyjściem Chrystusa, i że nie masz
w sercu ani jednego naturalnego i głębokiego uczucia,
w wyobraźni ani jednej subtelnej myśli, którychby staro
żytni dokładnie nie znali i dobitnie nie wyrazili".
Tym twierdzeniom, przeciwstawił wspóczesny literat,
Brunetiere, w dziełku zatytułowanem „Wiedza i religiau
tę oto odpowiedź: gdyby nawet wszystko, co utrzymują,
było ściśle prawdziwe, „zawsze jedno pozostanie pewnem,
a mianowicie, że Kazanie na Górze zdobyło świat, i że
ani Myśli Epikteta, ani myśli Marka Aureliusza ni
czego nie stworzyły. Tak po pracach naszych hellenistów
jak i przed niemi jest w chrystyanizmie coś, co się helle
nizmem objaśnić nie da, jakaś siła niezwykła, jakaś moc
jedyna, która rozkrzewia się i żyje". Wychodzi więc na
to, że chrystyanizm nie zdobył świata ani samorodnością
swej moralności, — skoro ten punkt daje się zbić — ani
samorodnością swej metafizyki, skoro to również jest
sporne. Czemże więc zwyciężył ? Dwoma uroszczeniami,
które czasy apostolskie przyjęły za dwie prawdy: miano
wicie, że założyciel chrystyanizmu był osobistością nadprzy
rodzoną, zrodzoną w cudowny sposób i cudownie zmar
twychwstałą, a powtóre, że ten zmartwychpowstały zjawi
się na obłokach niebieskich i przyniesie wiernym swoim
zbawienie wiekuiste. Pod tym oto „znakiem" zwyciężył.
W środowisku wierzącem w cuda i w świecie uciemiężonym
ten „znak" wystarczył. Tylko, czyż to stanowi wyższość
nad Epiktetem i Markiem Aureliuszem ?
Pokazuje się z tego, że problem poruszony przez
żydowskich pisarzy miernej jest wagi. Że Jezus, rodowity
żyd, wychowany w środowisku żydowskiem, przypomniał
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sobie i czerpał natchnienia z świętych ksiąg, które był
czytał z nauk głoszonych przez myślicieli swej rasy —
to rzecz najoczywistsza. Co jednak nie mniej jest widoczne,
to to, że nie „objawił" światu nowej moralnej ani reli
gijnej nauki. Ściśle mówiąc, niema i być nie mogło ża
dnych zasad etycznych u Jezusa.
Co to jest właściwie nauka moralna ? Czy to jest
wykład okoliczności wierzeniem nadnaturalistycznem okre
ślonej, wykład mający za przedmiot i na celu wydarzenie
cudowne, które zajść ma ? Zaiste nie. Etyka ludzka opiera
się na znajomości ludzkiej natury i na wierze w trwanie
ludzkości. Może ona być dobra, lub zła, niewystarczająca,
albo niebezpieczna, odpowiednio do tego czy rzeczywistość
i człowiek i wzajemne ich ustosunkowanie dobrze
albo źle podpatrzone zostały i odnotowane. Moralność
powinna być wynikiem badań, prowadzonych bezintere
sownie, bez egoistycznych uprzedzeń i kłamliwej egzaltacyi ze strony tego, kto się takiego badania podejmuje.
Czego zaś uczą nas ewangelie ? Każą nam widzieć
w Jezusie człowieka, który moralność podporządkowuje
„wierze" — w swoją osobę. Jezus wydaje się sobie Mesyaszem, i kto pragnie „zbawienia" i postępować chce po
„bożemu", powinien wierzyć, że on jestM esyaszem. W oko
licznościach najrozmaitszych Ewangelie kładą w usta J e 
zusowi oświadczenie tego rodzaju: „Wszelki tedy, który
mię wyzna przed ludźmi, wyznam go Ja też przed Ojcem
moim, który jest w niebiesiech; A któryby się mnie zaprzał przed ludźmi, zaprzę się go i Ja przed Ojcem moim,
który jest w niebiesiech"; wystarczy zawołać przed nim:
„Oto Mistrz"! ażeby bez żadnej innej zasługi, mieć prawo
do cudownych uzdrowień i do „ocalenia". Tę pretensyę
ilustruje dwadzieścia przykładów w „Księgach świętych";
oto niektóre z nich, jako typowe: „Oto książę jedno przy6*
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stąpiło i kłaniało mu się mówiąc: Panie! córka moja do
piero skonała, ale pójdź, włóż na nię rękę twoję, a żyć
będzie.
A wstawszy Jezus, szedł za nim i uczniowie jego.
A oto niewiasta, która krwotok przez dwanaście
lat cierpiała, przystąpiła z tyłu i dotknęła się kraju
szaty jego.
Bo mówiła sama w sobie: bych się tylko dotknęła
szaty jego będę zdrowa.
A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj
córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła. I uzdrowiona jest
niewiasta od onej godziny.
A gdy przyszedł Jezus w dom książęcia i ujrzał
piszczki i lud zgiełk czyniący.
Mówił: Odstąpcie; albowiem nie umarła dzieweczka,
ale śpi.
I śmiali się z niego.
A gdy wygnano rzeszę, wszedł i ujął rękę jej, i po
w stała dzieweczka.
I rozeszła się ta sława po wszystkiej onej ziemi.
A gdy Jezus przechodził zowąd, szli za nim dwaj
ślepi wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Synu Da
widów !
A gdy przyszedł do domu, przystąpili do niego
ślepi. I rzekł im Jezus: Wierzycie, iż wam to mogę uczy
nić? Rzekli mu: Iście, Panie!
Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary
waszej niechaj się wam stanie.
I otworzyły się oczy ich“.
Takie oto legendy, popierające uroszczenie Jezusa
do tytułu Mesyasza, a które umożliwiły wiarę w jego
pow rót niebieski, stanowiły oryginalność i powodzenie
chrystyanizmu. Albowiem, gdyby szło tylko o zasady
moralne, które, istotnie, pochodzą ze wszystkich czasów,
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uwagi Renana, i zarzuty B runetiere’a byłyby zupełnie
właściwe i usprawiedliwione.
Apologiści kościoła, jednakże przywiązują do tych
odnowionych zasad, . dogmatów i przypowieści żydów
i Greków doniosłe znaczenie. Zupełnie zaś przeoczają, że
im brak oryginalności, a zwłaszcza autentyczności. Napie
rają na słynny ustęp Papiasa i nadają mu znaczenie
i doniosłość bardzo zwodnicze. Oto jest ten urywek taki,
jakim go znajdujemy w „Historyi eklezyastycznej“ EuzeA
biusza w Cezarei: „Marek, zostawszy tłómaczem Piotra,
zapisywał dokładnie, lecz bez ładu, wszystko co sobie
przypomniał z rzeczy powiedzianych albo spełnionych
przez Chrystusa. Sam on nie słyszał, ani podążał za Pa- ;
nem; ale później przyłączył się był do Piotra, który ukła
dał swe wykłady według potrzeb, a nie uszykował dysput
Pańskich w prawidłowym porządku44...
Tedy mowa tu byłaby o dokumencie — zagubio
nym zresztą — z drugiej ręki, o odgłosie z odgłosu.
Marek powiedziałby to, co Piotr mu miał powiedzieć, ja
koby słyszał czy dowiedział się sam.
Co do Mateusza, — wciąż zgodnie ze świadectwem
Papiasa, skrzętnie zebranym przez Ireneusza (koniec dru
giego stulecia) i o odtworzonym przez Euzebiusza (czwarty
wiek), „spisał on po hebrajsku szereg boskich sentencyi,
które każdy tłómaczył, jak umiał44.
Tak samo nie posiadamy zbioru „boskich sentencyi44,
jak nie posiadamy „bezładnego44 odpisu Marka, wykładacza Piotra.
Jedyne dokumenty, jakie mamy, to są cztery ewan
gelie, akty apostołów, rozmaite epistoły apostolskie
i pamflety judaistyczno-chrześcijańskie, znane pod nazwą
apokalipsy. Liczne zapiski, noszące imiona różnych ucz
niów zawierają tylko, — a to godne jest uwagi, — bardzo
małą ilość cytat, słów Jezusa, albo aluzyi do tych słów.

Co się tyczy najsławniejszego z apostołów, świętego Pa
wła, zdaje się, jakoby w chrześcijaństwie upatrywał dwie
rzeczy zasadnicze: fakt dokonany — zmartwychwstanie,
i fakt mający nastąpić Przyjście Chrystusa — zjawienie
się Chrystusa na obłokach. Święty Paweł w osobie J e 
zusa upatruje nie dziejową rzeczywistość, ale raczej tezę
teologiczną, na której ćwiczy swoją dyalektykę jako dawny
uczeń rabiniczny.
Co się tyczy rozpraw, zasad, przypowieści czterech
ewangelii, to, albo dotyczą faktów cudownych i legen
darnych, a w tym wypadku z charakteru swej auten
tyczności są bardziej, niż podejrzane — albo też noszą
piętno widocznych interpolacyi i bezsprzecznych anachro
nizmów, — naruszone są celowo a wyziera stąd chęć
pogodzenia domniemanych proroctw Starego Testamentu
z czynami albo słowami przypisywanymi Jezusowi. Co
Jezus powiedział — tego nie wiemy; czego nie powiedział,
często mu powiedzieć kazano. Nie mamy prawdopodobnie
tych kilku ze słów, któreby on uważał za zasadnicze, na
tomiast posiadamy takie, którychby się zarzekł może.
Opuszczenia tłumaczą się wielorakim sposobem, szcze
gólnie tym faktem, że z pięćdziesięciu ewangelii, które
były napisane (liczba ta jest prawdopodobnie niższą od
rzeczywistej), nam pozostały zaledwie cztery. Inne zostały
zniszczone.
Dlaczego tylko cztery? Święty Ireneusz taką daje
tego racyę : „Ewangelia jest filarem Kościoła, Kościół
rozpostarł się na cały świat, świat ma cztery strony, go
dzi się więc, ażeby były cztery ewangelie... Słowo co
stworzyło świat tronuje nad cherubinami; cherubiny mają
czworaki kształt — oto dlaczego Słowo nas obdarzyło
czterema ewangeliami.
Prawdopodobnie do takiej redukcyi z pięćdziesięciu
na cztery ewangelie inne były powody, niż te, o których
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mówi Ireneusz. Większość, jeżeli nie wszystkie, ze znisz
czonych musiały zawierać słowa, albo czyny, niekorzystne
dla stronnictw religijnych, którym zawdzięczamy kanon
eklezyastyczny.
Co się tyczy dodatków do tekstów, wstawionych
urywków, kawałków dodanych i tak dalej, należy so- \
bie przypomnieć, że tego rodzaju podrabianie bar
dzo było w zwyczaju w chrześcijańskiej starożytności.
W tym złotym wieku fałszerstwa dochodziły do tego, że
wystawiano dokumenty, przypisywane ojcu Matuzalema,
pradziadowi Noego, Enochowi, siódmemu patryarsze od
Adama, robiono użytek w interesie chrześcijaństwa z rze
komych wyroczni sybilskich, gdzie przepowiedziany był
cud o pomnażaniu się chlebów! Fabrykowano „Akty Pi
łata", całą korespondencyą Chrystusa z Abgarem, królem
Edessy. Odważono się nawet na sfałszowanie greckiego
tłumaczenia Starego Testamentu, ażeby tylko sobie do- /
starczyć tekstów przeciwko żydom.
W przeważnej ilości dysput i przypowieści, ogłoszo
nych przez cztery ewangelie kanoniczne, w każdym
wierszu natrafiamy na twierdzenia, zażalenia i skargi,
które odnoszą się do wypadków, zaszłych po śmierci J e 
zusa, zburzeniu Jerozolimy i rozproszeniu się żydów.
Nawet w Kazaniu na górze, które, według słów niemiec
kiego teologa Keim’a, jest ,,kwintesencyą autentycz
ności", nietylko łatwo odgadnąć, ale i skonstatować
tendencyjne naruszenia tekstów. Kiedy w ewangelii we
dług świętego Mateusza, błogosławieństwa noszą duchowy,
religijny i moralny charakter — w ewangelii według
świętego Łukasza są one manną dla biednych i zmieniają
się w okrzyk wojenny przeciw bogaczom. „Błogosławieni
ubodzy duchem; - mówi Jezus według świętego Mateusza, —
albowiem ich jest Królestwo niebieskie; - ,,Błogosławieni
ubodzy; —mówi Jezus według świętego Łukasza; bo wasze
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jest królestwo Boźe“. — Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości; mówi Jezus podług świętego
Mateusza, albowiem oni będą nasyceni"; - Błogosławieni,
którzy teraz łakniecie; bo będziecie nasyceni, mówi Jezus
według świętego Łukasza, i dodaje: „Biada wam, któ
rzyście się nasycili; albowiem łaknąć będziecie!" — Bło
gosławieni pokój czyniący; albowiem nazwani będą synami
Bożymi"; mówi Jezus według świętego Mateusza.
„Wszakże biada wam bogaczom; bo macie pociechę
waszą. Biada wam, którzy się teraz śm iejecie; bo będzie
cie narzekać i płakać", mówi Jezus według świętego Łu
kasza.
To już nietylko wyrażenie się zmienia, ale i sama
myśl.
Jakże ustalić, co naprawdę od Jezusa jest, a co pocho
dzi od apologistów ? Jego imieniem pokryli swoje oso
biste uczucia; kazali mu mówić zgodnie z własnym wy
kształceniem i z własną dążnością społeczną, wedle po
trzeb i taktyki stronnictwa religijnego, z którym byli
związani. Idąc krok w krok śladem tekstu Kazania na
górze, łatwo byłoby wykazać, że przewlekłe mowy, doty
czące prześladowań religijnych, i stąd mających wyniknąć
błogosławieństw, nie mają żadnego sensu w chwili do
mniemanych dysput Jezusa, a przeciwnie są zupełnie na
miejscu, jeśli je umieścić w chwili, kiedy oczekiwano
powrotu Chrystusa. Jeśli w kazaniu na górze zajmiemy
się gorliwie kilkoma tylko twierdzeniami bogobojnej mo
ralności, to nie będzie zgoła racyi sądzić, że to nie
Jezus wyrzekł; a w takim razie nie od rzeczy będzie so
bie przypomnieć uwagę Strausa, że nauka i wykład J e 
zusa nic takiego nie nastręczają, coby się nie dało wy
bornie objaśnić usilnem rozpamiętywaniem Starego Te
stam entu i dowolnem obcowaniem z uczonymi swego na-
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rodu, szczególniej zaś z członkami trzech panujących sekt:
Faryzeuszów, Saduceuszów, a szczególniej Esseńczyków.
Ci ostatni uwierzyli, że to „dusza wielbi Boga a nie
zabijanie ofiar“. Ich praktyki religijne miały za podłoże za
parcie się, powściągliwość i poskramianie żądz. Wierni
tradycyi wielkich proroków żydowskich, opierali religię
na czystości serca i żywota, na miłości bliźniego i na
poświęceniu. W ich dążeniu do świątobliwości znać do
mieszkę iluminizmu, przytem byli tego zdania, że religia
powinna być tolerancyjna, ludzka i dążyć poza kresy ju 
daizmu.
Nadewszystko budził w nich natchnienie ten ustęp
Izajasza: „Oto w dzień postu waszego najduje się wola
wasza, a wszystkie dłużniki wasze pociągacie.
Oto na swary i na zwady pościcie, a bijecie
pięścią niezbożnie:
Iżali taki jest post, którym obrał, przez dzień trapić
człowiekowi duszę swoją ? iżali zakrzywić jako obręcz
głowę swoją, a wór i popiół pościelać ? iżali to nazwiesz
postem i dniem przyjemnym Panu ?
Izali nie to jest raczej post, którym obrał ? Rozwiąż
związki niezbożnpści, rozwiąż brzemiona ciążące, wypuść
niewolą uciśnione wolno, a wszelakie brzemię rozerwij.
Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogie i tułające
się wprowadź do domu twego: gdy ujrzysz nagiego,
przyodziej go...
Gdy wylejesz łaknącemu duszę twoją, a duszę utrapioną nasycisz...
Tedy wzywać będziesz, a Pan wysłucha"...
Dziejopisarz żydowski Józef, którego świadectwo
tak jest ciekawe, gdy chodzi o sekty, jakie się w Izra*) Józef Flawiusz: „Starożytności żydowskie". Ks. XVIII. Roz
dział II. Przekład Jana Lippomana (Roz. I.).
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elu tworzyły i o dzieje, jakie miały miejsce w epoce
ukazanie się chrystyanizmu, w tych słowach się wyraża
o Esseńczykach: „Esseńczykowie wszystko, co tylko dzieje
się na świecie, przyznają podległem władzy samego Boga.
W yznają nieśmiertelność duszy i sądzą, że człowiekowi
0 nic bardziej starać się nie potrzeba, jak o zachowy
wanie prawdy. Oni posyłając dary do kościoła nie odpra
wiają w nim przynoszenia ofiar... Wreszcie ludzie ci bar
dzo obyczajni; i bawią się samym tyko rolnictwem. Spra
wiedliwość ich, którą przewyższają Greków i Barbarów,
1 którą przez wiele wieków odznaczali się, zasługuje
na zadziwienie. Majątki między nimi są wspólne, bogaty
tyle używa swych dostatków ile i nic nie mający. Podług
ich prawideł żyje więcej niż cztery tysiące mężów, którzy
ani żon nie pojmią ani niewolników mieć nie starają się,
poczytując ostatnie niesprawiedliwością, a pierwsze pod
ległe wielu niespokojnościom i kłótniom, dlatego więc
mieszkają oddzielnie i jedni drugim usługują. Nad rośli
nami i owocami stanowią dozorców z kapłańskiego stanu,
którzy o zapas zboża i innych do jedzenia potrzeb mają
staranie. — Porządek życia u wszystkich jednaki“.
Obok Esseńczyków, Saduceuszów i Faryzeuszów, po
wstała za życia Jezusa czwarta sekta i pomimo prześla
dowań, jakim uległa, licznych ściągnęła zwolenników. Za
łożył ją pewien Faryzeusz, imieniem Saduk i pewien
żarliwy patryota Judasz Galilejczyk, który mniemał się
być powołany przez Boga, aby lud wybrany wybawić.
Pomiędzy innymi doktrynami przedstawiciele tej sekty
twierdzili, że Boga jednego poczytywać należy władcą
swym; „Tyle kochają wolność, pisze Józef, że bronią się
1) »Faryzeuszowie miłują pozdrowienia na rynku i być zwa
nymi od łudzi Rabbi.
„Ale wy nie zówcie się Rabbi; albowiem jeden jest nauczy
ciel wasz, Bóg“. Ewangelia według św iętego Mateusza. Rozdział 23.
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z zadziwiającą stałością, poczytując jednego Boga władcą
swoim i rządcą. Oni za nic poczytują utratę życia, lub
najsroższe kaźni swych krewnych i przyjaciół, byle nie
nazywać kogokolwiek z ludzi swym panem".
Gdyby więc poprzestać na zasadach i najbardziej
znanych zaleceniach ewangelii, przyszłoby chrystyanizm
zmieszać z pewnemi sektami judaistyczno-chrześcijańskimi,
a byłby on sektą niższą od tych, które stają przed nami.
Byłby tedy ogołocony ze wszystkiej oryginalności.
Ale, jakeśmy to zauważyli, była w objawieniach chrześci
jańskich rzecz inna, aniżeli sentencye i w ersety żydowskie.
Zeszły się tam dwa twierdzenia: najbardziej niezwykły
utwór dziejów ludzkiego szaleństwa. Znalazł się człowiek,
0 ile się zdać na dwadzieścia tekstów ewangelicznych,
co uwierzył, że jego przyjście na świat zostało przepo
wiedziane tysiące lat przed jego urodzeniem, że był Mesyaszem, że współpracował z Bogiem przy stworzeniu
nieba i ziemi, że wstanie z martwych i ukaże się na
obłokach niebieskich w tych oto cudownych warunkach:
„Słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej,
a gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poru
szone będą.
A na on czas się ukaże znak Syna człowieczego na
niebie i tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi
1 ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach
niebieskich z mocą wielką i majestatem.
I pośle anioły swoje z trąbą i głosem wielkim i zgro
madzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów
niebios aż do krajów ich.
A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa:
Gdy już gałąź jego odmładza się, i liście się wypuszcza,
wiecie, iż blisko jest lato.
Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, iż
blisko jest we drzwiach.
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Zaprawdę powiadam wam, iż nie przem inie ten narod, azby się stało to w szy stk o !“ *)
z tych dwóch w ierzeń: 1» w iary Jezusa w to, że
je st M esyaszem, i 2» w iary w ponowne przyjście Chry
stusa
w ypływ a cała oryginalność nauki chrześcijańs lej, w szystko
to, co nazwano m oralnością obja
wioną.
Szczególna bardzo m oralność w samej rze
czy, albowiem zaczerpnięta
iluzyi,
_
- x z oszalałej w
t y i , a na widoku 1 za cel mająca m etafizyczny fenom en - przyjście
istoty boskie, na obłokach z nieba i zburzenie świata
po tern przyjściu nastąpić mające - m oralność ta, zro
dzona z cudu i na cudzie się kończąca nie m ogła być
lu d zk o ści.23 etyk?
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XI.
MESYANIZM JEZUSA.

,,.m l w ,
Znaczemu Jezus m niem ał się być M esya
szem
W iele rozprawiano, ażeby pytanie to w yśw ietlić.
Pozostało ono ciem ne, ale się przeniknąć da. Przed Jezu 
sem , za je g o życia, w jego własnym kraju, Galilei, w ielu
było zyd ow roszczących sob ie preten sye do m esyanizm u.
Lud „wybrany był w nędzy, uciem iężony i jęczał pod
bcem panowaniem , niekiedy strasznie ciężkiem i okrutnem. Zapaleni patryoci m niemali się być pow ołanym i do
w yzw olenia Izraela i m ężnie w tym celu narażali sw oje
życie. Oczekiwany przez żyd ów M esyasz m usiał być
istotnie naprzód osw obodzicielem ludu bożego, i to w y b a j ew angelia według św iętego Mateusza, Rozdział XIV.
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wienie miało sprowadzić tryumf Izraela, i królestwo pokoju
i błogosławieństwa na ziemi. Wszyscy prorocy mówili
w tym duchu o Mesyaszu i Mesyanizmie.
Mesyasze-patryoci liczni byli za panowania rzym
skiego. Żyli tam na on czas (ażeby kilku tylko wymienić)
Juda, syn Sepferajosa i Mateusz, syn Margalosa, obydwaj
wielce przez lud miłowani, dlatego, że posiadali najwięk
szą wymowę z pomiędzy żydów i najbieglejszymi byli
znawcami Zakonu. Oni oświecali młodzież, powiada Flawiusz Józef, i nie zaniedbali niczego, ażeby ją dźwignąć
do „objęcia cnoty". Oni sposobili młodych ludzi, którzy
ich czcili jako mistrzów, do powstania przeciw bezbożnej
polityce ich wielkorządców i władców. Dziejopisarz ży
dowski kładzie w ich usta tę szlachetną mowę: „Nie bę
dzie dla was drugiej takiej sposobności, którzy mogli
byście tak wsławić męstwo wasze, i okazać pogardę nie
bezpieczeństwu. Dziś będziecie walczyć dla osiągnięcia
wolności... albo powrócicie tę najdroższą wolność waszą,
albo podpadniecie najohydniejszym kaźniom... Ja sądzę,
że śmierć nie może zastraszyć was, ponieważ możecie
być pewni, iż w czasie pokoju kiedykolwiek potrzeba
umierać każdemu, lecz za odwagę waszą czekają was
wielkie nagrody, a mianowicie wolność, ojczyzna, prawa
i swobodne wyznawanie wiary, a nadto wieczna sława
gotuje wam wieniec za trudy wasze“.
Te bohaterskie uczucia wcale nie były rzadkością
w owym kraju i w owej epoce. Gdy powstanie ukrócono,
Mateusz został spalony żywcem i również żywcem spalono
tych, których z nim razem ujęto. Zrodzili się nowi mę
czennicy ojczyzny i wiary: nowe bunty wybuchły. Uśmie
rzano je bez litości. Trzy tysiące ludzi, według słów Józefa,
zostało wymordowanych.
Pomiędzy ofiarami byli żydzi z Judei i Galilei.
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Juda syn Ezekiasza, zbiera w pobliżu miasta Sepfora
W Cjalll®1» „liczną bandę wygnańców"; niejaki Szymon,
niewolnik Heroda, którego ongi był używał w sprawach
doniosłych, obwieścił się królem żydów, i został powitany
ym mianem przez tłum; ucięto mu głowę. Niejaki Athrong
nie mogący się szczycić zacnością urodzenia-opow iada
J o z e f - b y ł to albowiem podły i wzgardzony pastuch,
przyjął rowmez tytuł króla i znalazł stronników, którzy
walczyli za mego. „W tymże czasie (cała Judea była na
pełniona rozbojami) i każda banda rozbójników stanowiła
sobie osobnych królów “.
Gdy Sepforis, miasto w Galilei, gdzie wybuchło pow sta
nie, zostało wzięte, władza rzymska sprzedała z licytacyi
wszys ic jego mieszkańców, podpaliła miasto i w p e
rzynę je obróciła. Setki ludzi rozpięto na krzyżu. Z okazyi spisu zarządzonego przez Rzymian, niejaki galilejczyk
udasz, który się był także wydawał za Mesyasza, oswoo zicie a i twórcę nowej sekty religijnej, usiłował wyła
mać kraj swoj z pod obcej władzy. Został zwyciężony,
wykazując (to są wyrażenia Józefa) niesłychane bohater
stwo, i niezrównane męstwo, z jakiem znosił ból i urągał
śmierci. Skazywano tedy na ukrzyżowanie żydów, których
je yne przestępstwo stanowił patryotyzm i zapał religijny.
Kolę Mesyasza rozmaici męczennicy sprawy żydow
skiej przyjęli w tern pojęciu, że ma ona sprowadzić upadek
o eej tyranii. W ten sposób, ogólnie biorąc, pojmowano
misyę mesyasza zbawcy. To zaś wymagało zaparcia się,
odwagi, entuzyazmu patryotycznego i religijnego fanatyzmu.
Wszak ze mozebne było inne ujęcie rzeczy. Klęska Juda
sza Galilejczyka i jego poprzedników, męki przez nich
poniesione bez żadnego rezultatu dla sprawy wolności
T) P la m u sz Józef: Star. XVII. Ro zdz. XII.
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Izraela, doprowadzić mogło i doprowadziły niektóre umysły
do tego, że w ich koncepcyi mesyanizmu, przeważyła
strona mistyczna nad bojową, zaczem kazania patryotyczne
poczęły ustępow ać kazaniom w duchu religijnym.
Osobistość, coby sobie podobną rolę przyswoiła, mu
siałaby uledz szczególnej manii zwodniczej. Trzeba było
istotnie dać się unieść iluzyi aż do tego, żeby siebie
przyjąć za istotę niemal boską. Trzeba było zdobyć się
na wyrzeczenie takich słów, jakie Ewangelia według
świętego Łukasza każe mówić Jezusowi: „Wszystkie rze
czy dane mi są od Ojca mego. I nikt nie zna Syna jedno
Ojciec, ani Ojca kto zna, jedno Syn, i komuby chciał
Syn objawić".
Albo też, należało być chyba rozumu pozbawionym,
żeby sobie urościć, jak to każe Jezusowi ewangelia w e
dług świętego Jana, że „Kto mię widzi, widzi i Ojca4, —
najpotworniejszy z przejawów dumy, wygłoszony kiedykolwiekbądź — o ile był wygłoszony, — albowiem znaczy:
„Bóg, to ja jestem".
Jak mogło takie szaleństwo zawładnąć umysłem
ludzkim, nawet w Galilei rozgorączkowanej i oszalałej od
nieszczęść ? Dla wyjaśnienia tego utrzymywano, że J e 
zus, z wczesnych lat wziął do siebie jeden ustęp
z Izajasza, dotyczący wzgardzonego, zbolałego i zgnębio
nego ludu żydowskiego, który cierpiał, ażeby odpokuto
wać za grzechy innych, a wszakże przeznaczone mu było
dzielić łup z możnymi.
Jezus miał przyjąć tę wizyę proroka za hasło i pro
gram swej działalności. Ale nic mniej nie licowało z ży
ciem Jezusa wedle pisma świętych, jak ten znakomity
ustęp, gdzie żydzi dopatrywali się, jak o tern do
nosi Origenes, bardzo wyraźnej aluzyi do ich własnego
losu. Mowa tam o kimś, kto „nie ma ani kształtu ani
krasy", kto jest „wzgardzony i najpodlejszy z mężów".
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Niepodobna jest w wizerunku tym odgadnąć dzie
cięcia cudownie narodzonego, które magowie przychodzą
oglądać z krańców Wschodu, które prowadzi z anio
łami rozmowy, rozkazuje ziemi, falom i niebu *).
Jeśli zaś — aby trudności pominąć, mówi się, że
wszystko to legendy, - jeszcze pozostaje do wytłómaczenia, jak mógł jakikolwiek człowiek, a nie szalony
uwierzyć, że specyalnie został przez Boga powołany do
odpokutowania za cudze grzechy", i aby się stać zbawie
niem świata ? I jakże mógł, w ten sposób pojąwszy misyę
co miała go zaprowadzić na mękę i na śmierć - spodzie
wane, gdyz mu były wiadome przez opatrzność i przepo
wiedziane
jak mógł zawołać na krzyżu: „Mój Boże,
mój Boże, za co żeś mnie opuścił? Eli, Eli, Lama Sabachtani ?
9 Izajasz, Rozdz. LIII.—Oto słowa O rigenesao rozdziale Iza
jasza, w którym się tak gubiło tylu teologów:
„Tak oto mówi Izajasz: Oto sługa mój', wywyższy się i wynie
sie i wysoki będzie bardzo.
*
y
Jako się zdumidłi nad tobą mnodzy, tak niepoczesna będzie
między ludźmi osoba jego, a postawa jego między synmi czło
wieczymi... Nad nim zahamują królowie usta swoje, bo którym
0 mm me powiedziano, widzieli, a którzy nie słychali, oglądali.
Kto uwierzył słuchowi naszemu?
A wystąpi jako latorośl przed nim, a jako korzeń z ziemie
pragnącej, me ma krasy ani piękności: i widzieliśmy go, a nie
było nacz pojrzeć i pożądaliśmy go.
Wzgardzonego i najpodlejszego z mężów, męża boleści
znającego niemoc, a jakoby zasłoniona twarz jego i w zgar
dzona: zkąd aniśmy go mieli zacz.
Prawdziwie choroby nasze on nosił, a boleści nasze on od
słonił, a myśmy go poczytali jako trędow atego a od Boga ubitego
1 uniżonego.
Lecz on zranion jest za nieprawości nasze, start jest za
z osci n a sz e : karność pokoju naszego na nim, a sinością jego
jesteśm y uzdrowieni.
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Prawdopodobnie Jezus kolejno marzył to o po
słannictwie, któreby przejawiło przez siłę, to o posłan
nictwie, któreby przejawiło się przez dyplomacyę i na
ukę mistyczną.
Względem obcokrajowców, co ciemiężyli jego ojczyznę,
nie wykazał bohaterskiego oburzenia swego rodaka Judasa
Galilejczyka. Niema w apologiach ewangelicznych, które,
co prawda, nie wszystko powiedziały, śladu opozycyi J e 
zusa przeciwko obcej władzy. Pozostawając w ukryciu,
bez patryotyzmu stanowi on ciekawy kontrast z bu
rzliwym zapałem Faryzeuszów. Ci, kiedy Herod miał zu
chwałość umieścić złotego orła rzymskiego nad wielką
bramą przybytku, zbuntowali się, orła stracili i porąbali go.
Czterdziestu faryzeuszów ujęto i osądzono w Jerozolim ie:
„Pomściliśmy - odpowiedzieli mężnie swym oskarżycielom Wszyscy my jako owce pobłądziliśmy, każdy na swą drogę
ustąpił, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas.
Ofiarowan jest, iż sam chciał, a nie otworzył ust swoich
jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jako baranek przed
strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich... Bo wycięty
jest z ziemie żywiących, dla złości ludu mego ubiłem go“.
„Posługiwałem się, mówi dalej Origene, zacytowawszy ten
ustęp z Izajasza - tern proroctwem, gdy ongi spór wiodłem
przeciw żydowskim rabinom. Jeden z nich mi odpowiedział, że
należy je zrozumieć, jako odnoszące się do nieszczęścia i roz
proszenia ludu żydowskiego, który rozsypany pomiędzy innych,
wielu tam tworzyłby prozelitów. I w tym też sensie objaśniał
słowa: „A wystąpi bez krasy ani piękności, tak niepoczesna
będzie między ludźmi osoba jego", i te o to : „Bo którym o nim
nie powiedziano, widzieli go", i t e : „Lecz on zranion jest za
nieprawości nasze".
Żyd Origenes a miał słuszność. Septanei nie inaczej pojmo
wali tę alegoryę, a kiedy tekst hebrajski mówi poprostu „sługa
mój", oni tłum aczą: Jakób mój, sługa Izraela. (Patrz Origenes,
opow. Celsa, 1, 56 i Straus, Życie Jezusa tom I. str. 304).
A. Dide: .R eligie"
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zniewagę, Bogu wyrządzoną i stanęliśmy w obronie za
konu, którego jesteśm y wyznawcami. Mamy go od Boga,
i wyższy on jest od waszych dekretów. Nie obawiamy się
śmierci, która miast kary za zbrodnię, będzie nam na
grodą za naszą cnotę i naszą bogobojnoś<5“. Zostali na
śmierć skazani i przyszło im znieść nastraszniejsze tortury.
Nic podobnego nie masz w czynach, ani w mowie
Jezusa.
„Oddajcie co jest cesarskiego cesarzowi", powiedział,
i dla usprawiedliwienia tych słów służalczych, które
tłómaczą i pozorują w przyszłości najnikczemniejsze kom
promisy, dosyć mu było zobaczyć popiersie na monecie.

XII.
CHARAKTER JEZUSA,

Ta przezorność Jezusa wobec obcego ucisku, jakże
się tłómaczy ? Chciano w niej widzieć dowód idyllicz
nej dobroci „słodkiego proroka", co szybował ponad
małostkowością polityki ludzkiej. Ale, żeby w Jezusie
z pierwszych opowieści ewangelicznych widzieć rodzaj
pastuszka arkadyjskiego, słodyczy „nadzwyczajnej" *),
trzeba podłożyć na miejsce ścisłości tekstów — romans,
libretto z opery.
Ze żydowi z epoki nędzy narodowej i religijnych
buntów nadamy postać ufnego w słodycz kościoła mło
dego seminarzysty, co chętnie przyklękuje, i zagląda za
kulisy, przyczem lada chwila może mu z kieszeni wyjrzeć
koniuszek gromnicy i budujący wizerunek — to tern
samem jeszcze nie zamieniliśmy legendy na prawdę.
Słusznie czyni uwagę P. Juliusz Soury w swej pracy
1) Renan: „Życie Jezusa" str. 80.
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Jezus i Ewangeliści — „skoro najznakomitsi mistrze kry
tyki godzą się na to, że nic nie wiadomo, i nic wiedzieć
nie można o Jezusie — dlaczego mamy sobie malować
w dalszym ciągu, „tego młodego izraelitę, naiwnym i głę.
bokim, z tw arzą okoloną gęstymi kędziorami włosów, *)
który byłby na miejscu w obrazie Rida“. Sławią nam
„uśmiech", „radość", „poetyczną wyobraźnię" tego „bo
skiego marzyciela"... Z tego wszystkiego nic nie jest
nam wiadome. Są tu tylko wieszczby, przepowiednie
i gra słów... Jeśli na chwilę przypuścimy, że trzy pierw 
sze ewangelie, szczególniej zaś najbardziej historyczna
z nich, ewangelia świętego Marka jest dokumentem dzie
jowym — to Jezus wyłaniający się i powstający z tych
starych tekstów, zaiste nie jest osobistością idyliczną,
słodkim marzycielem, subtelnym i uprzejmym moralistą.
Jest to raczej rodzaj fanatycznego żyda, miotającego się
przeciw spółczesnemu sobie społeczeństwu, ciasna i tępa
głowa wizyonera, niewyraźny cudotwórca, który skutkiem
gwałtowności swej i ponurych wybuchów szaleństwa,
często uchodził pomiędzy swoimi za waryata.
Oto tutaj Jezus jest prawdziwie takim, jak go przed
stawiają synoptycy (a nie posiadamy nic innego dla oceny
charakteru Chrystusa). Widzimy go bardziej rozdrażnio
nym, bardziej wymagającym, więcej samowolnym, na
wstępie swej karyery publicznej, którą rozpoczął mając
lat trzydzieści, niż pod koniec życia, które się zamknęło
na trzydziestu i jednym albo na trzydziestu i trzech la
tach, zgodnie z tern, czy się trzymać będziemy trzech
pierwszych apologii, albo też, pójdziemy za wskazówką
romansu teologicznego świętego Jana. Tylko że Jezus
używa całej swej energii i całej gwałtowności nie prze
ciw obcym ciemięzcom swego kraju, ale przeciw swym
x) Renan: „Ewangieliści" str. 88.
7*

100
rodakom i współwyznawcom, zwłaszcza zaś przeciw owym
faryzeuszom, z których jeden, Cadok, głowa stronnictwa
zelotów, te słowa wziął za hasło zebrań: „Nie mamy
innych panów, jeno Boga, nie powinniśmy płacić podatku
Cesarzowi, ani uznawać jego powagi44. Od chwili kazania
na górze Jezus oskarża „obłudników kośeioła“, fałszywych
proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczem,
a wewnątrz są wilcy drapieżni; „obłudnicy, którzy się
radzi w bożnicach i na rogach ulic, stojąc, modlą, aby
byli widziani od ludzi; pyszałkowie, chciwi hałasu i roz
głosu, którzy „czyniąc jałmużnę, trąbią przed sobą, aby
byli czczeni od ludzi; „Faryzeusze obłudnicy! oczyszczacie
co jest zewnątrz misy i kubka, a wewnątrz pełni jesteście
drapiestwa i plugastwa4*.
Jest to walka bez miłosierdzia, walka wszczęta
pomiędzy Jezusem i przeciwnikami, jakich sobie obrał,
a których wyzywa przy wszelakiej okazyi. Rzecby można
wojna sekt, zacięta rywalizacya teologów. Pełna zniewag,
nieubłagana, walka ta nie ustawała aż do ostatecznej po
rażki jednego z dwóch rozjątrzonych spółzawodników.
Początkowo, w Kazaniu na górze, gdzie zwykle do
szukują się autentycznej myśli Chrystusa, Jezus wygłasza
przeciw swym nieprzyjaciołom taki tw ardy wyrok: I z owo
ców ich poznacie je. Izali zbierają z ciernia jagody winne,
albo z ostu figi ?
Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe
drzewo owoce złe rodzi. Nie może drzewo dobre owo
ców złych rodzić, ani drzewo złe owoców dobrych rodzić.
„ Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie
wycięte i w ogień wrzucone
W ten sposób zaczepiani faryzeusze, dają odpór J e 
zusowi, zarzucając jego słowom zarozumiałość i domagając
się od niego, aby dowiódł przez cud, albo znak z nieba
pochodzący, powagi i dobrej racyi swych pretensyi do
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władzy: „Jeśliś jest Chrystusem, uczyń przed nami z tych
dziwów, jakie czynisz—p o w iad ają-w gronie kobiet złego
prowadzenia i nieuków". Jezus się ukrywa, nie daje żą
danego dowodu i widzi jak jego potęgę nadprzyrodzoną
poddają wątpliwości, wyszydzają i zaprzeczają przeciw
nicy jego.
„Słodki prorok", jest tak mało zgodny i pobłażliwy
i tak przeciwnie nielitościwy, skoro idzie o jego osobę,
że mówi (albo mu każą mówić) do jednego ze swych
uczniów, który prosi aby mu dopuścił odejść i ojca swego
pogrześć: „Pójdź za mną, a odpuść umarłe grześć umarłe
swoje".
Wykazują, że on twierdzi (przed piśmiennymi, którzy
się dziwią, o „bluźnierstwie" mówią i — słusznie) — iż
ma prawo „odpuszczać grzechy", i że ten, kto „ma wiarę"
w jego moc czynienia cudów, już tern samem godzien
jest przebaczenia! „Syn człowieczy, powiada, mówiąc
o własnej osobie — ma władzę na ziemi odpuszczać
grzechy". W pierwszych zaleceniach swym uczniom spo
tykają się te słowa, skąd prędzej daleko podrażniona
duma wyziera niż słodycz: „I ktobykolwiek was nie przy
jął, ani słuchał mów waszych, wychodząc precz z domu
albo z miasta, otrząśnijcie proch z nóg waszych.
Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorrejskiej w dzień sądny, niźli miastu
onemu".
I w tych samych zleceniach: „Nie mniemajcie, żebym
przyszedł puszczać pokój na ziemię, nie przyszedłem
puszczać pokoju, ale miecz.
Bom przyszedł rozłączyć człowieka przeciw ojcowi
jego, i córkę przeciw matce jej, i niewiastkę przeciw
świekrze jej.
I będą nieprzyjaciele człowieka domownicy jego.

Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mię, nie
jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córką nad mię,
nie jest mnie godzien“ *).
W żadnem miejscu przeświadczenie o zapanowaniu
światłości t. j. Jezusa nie uwydatniło z większą oczy
wistością, niż w tych wierszach z Przyjścia Chrystusa,
gdzie się rozparła wiara w przyszły cud: „Zaprawdę po
wiadam wam, że nie skończycie miast Izraelskich, aż
przyjdzie syn człowieczy*'.
Poczynając od tej chwili szereg złorzeczeń już się
nie przeryw a; znane są przekleństwa, jakie Jezus miota
na Korozaim i Betsaidę, miasta na wybrzeżu morza Ga
lilejskiego. Wtedy począł czynić zarzuty miastom, gdzie
większość cudów miała miejsce, że nie czyniły pokuty:
„Biada tobie Korozaim! biada tobie Bethsaido! albowiem
gdyby w Tyrze i Sydonie cuda czynione były, jakie się
w was czyniły, dawnoby siedząc w włosiennicy i w po
piele się upamiętali.
Wszakże Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie,
niźli wam. I ty Kapharnaum! aż do nieba wyniesione, aż
!) Co się tyczy tych słów, to czytamy w dziele p. Ferdynanda
Brunetiere: Nauka i Religia, str. 75 i 76:
„Jakże to ze strony katolicyzmu było mądrze i bodaj zręcz
nie obmyślone, że wiecznie odmawia zezwolenia na wykład
Pisma wedle osobistego zrozumienia! Albowiem napisano jest:
„Jeżeli kto idzie do mnie, a niema w nienawiści ojca swego i matki
i żony i braci i sióstr, nawet duszy swojej, nie może być uczniem
moim". Tak, to jest napisane! I napisano jest gdzieindziej: „I jeszcze
wam powiadam, że łatwiej jest wielbłądowi wyniść przez ucho
igielne, niż bogaczowi wniść do królestwa Bożego".
Przecież jeżeli litera tych słów nie będzie rozciągnięta w du
chu tradycyi, jakież będzie ich działanie na zwykłego czytelnika, —
infimae sortis, pauperculae domus, — skoro sprowadziły z właści
wej drogi i pozwoliły się zabłąkać największemu pisarzowi współ
czesnej Rosyi".
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do piekła będziesz pogrążone, albowiem gdyby w Sodomie
cuda czynione były, jakie się działy w tobie, ostałoby się
ono do dziś jeszcze.
Powiadamci wam: Że Sodomie w on dzień lżej bę
dzie, niźli miastu onemu“.
Walka rozpoczęta przez Jezusa przeciw faryzeuszom
w miarę trwania, rozjątrza się. Trzymając się tekstów
ewangelicznych dziwić się należy wyrozumiałości, jakiej
faryzeusze dają dowody. Jezus zgoła nie zaczepiany (przy
najmniej ich nie widać), prowadzi przeciw nim najgwał
towniejszą i najwynioślejszą politykę. Kiedy Faryzeusze
słusznie czynią Jezusowi uwagę, że uczniowie jego nie
obserwują sabbatu (odpoczynek niedzielny, powiedzianoby
dzisiaj), Jezus nie poprzestaje na odpowiedzi prawej i do
skonałej, — że dozwolono czynić dobro w dzień sobotni,
że sabbat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek
dla sabbatu. On natomiast siebie porównywa z królem
Dawidem, głosi się być „większym, niż Przybytek** i wy
daje siebie za Pana wszystkiej rzeczy, przywłaszczając
sobie tytuł i przywileje Mesyasza.
Skoro tylko staniemy poza obrębem legendy i cudu,
faryzeusze (jakąkolwiek dalibyśmy im ocenę) mają nad
Jezusem przewagę o tyle, że byli stroną zaczepianą i znie
ważaną w wypadkach, gdy bronili praw zakonu swej na
rodowości i swego kraju. Jezus, prześladując ich swemi
obelgami, nazywa ich „Obłudnicy**, „Rodzaju jaszczórczy**—
„groby pobielane4*, i być może, że faryzeusze zasługują
na te zniewagi; lecz może też być, że Jezus miotaniem tych
piorunów (o ile pochodzą od niego ?) nasuwając myśl, że
faryzeusze to tylko zbiorowisko hypokrytów, a Saduce
usze nie więcej, jak istoty z wiary i moralności wyzute —
tym sposobem staje się winien potwarczego uogólnienia.
Wreszcie to pewna, że jeśli pycha kapłanów, których
Jezus miał za nic, była znaczna, to przecież on stał

o wiele niżej, jako człowiek marnych halucynacyi, który
się podawał za Mesyasza, stawiał siebie prawie na równi
z Bogiem, przypisywał sobie dar cudów i przepowiadał
swoje ukazanie się na niebie 1).
Tedy, jak na to zwrócił uwagę protestancki teo 
log Colani, szorstko oceniając w Przeglądzie teologicz
nym książkę protestanckiego teologa Pecaut „czło
wiek,
któryby
się obwieścił
Mesyaszem, któryby
uważał, że jest powołany, aby przebaczał „grzechy",
*) Dziejopisarz Józef temi słowy mówi o Faryzeuszach i Sa
duceuszach, na których Jezus napadał tak gwałtownie: „Faryzeusze
prowadzą wstrzemięźliwe życie i oddalają się od wszelkich rozkoszy, idąc szczególnie za tern, co im rozum wystawia dobrem, któ
rego przepisy usiłują bronić wszelkimi sposobami, szanują zwierzch
ność i nie poważają się przeciw jej ustanowieniom. Chociaż wszystko
co tylko dzieje się na świecie, przypisują przeznaczeniu, jednakowo
nie odrzucają i wolności człowieka, twierdząc, że podobało się
Bogu pod wiadomemi prawami połączyć nieodmienny przeznaczenia
wyrok z zezwoleniem człowieka, ażeby on został zawsze wolny
skłonić się do w ystępku lub cnoty. Wierzą także w nieśmiertelność
duszy, i że prowadzący cnotliwe lub występne życie odbierają pod
ziemią nagrodę lub k arę: pośledni w wiecznem zamknięciu bywają
więzieni, a pierwsi mają wolność powrócić znowu do życia. Przez
takie swoje rozumowanie taką zrobili sobie w narodzie powagę,
że wszystkie religijne obrządki, takoż modlitwy i przynoszenie
ofiar, odprawiają się jedynie podług ich nauki, i wszystkie miasta
wielką przyznały im pochwałę, twierdząc, że oni tak życiem jako
i słowami są jedyni naśladowcy cnoty.
Saduceusze zaś rozumują, że dusze ludzkie razem giną z cia
łem, nic nie chcą zachowywać prócz zakonnego prawa. Poczytują
chwalebną rzeczą dysputować z swymi nauczycielami o tej mą
drości, za którą oni sami idą. Chociaż do ich sekty mało przystaje,
lecz trzym ający się onej są najznaczniejsi ludzie. W społeczności
nie chcą do niczego należeć; a kiedy z przymusu spraw ują taki
urząd w państwie, wtenczas zgadzają się z Faryzeuszami, inaczej
bowiem nie mógłby ich naród znosić11. Starożytności. Ks. XVIII.
roz. I. przekł. J. Lippomana.
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i sądził dnia pewnego żywych i umarłych, podobny czło
wiek byłby nie więcej, jak istotą najpotworniejszej dumy,
istotą, graniczącą z obłędem“...
Wedle Ewangelii, Jezus mówi faryzeuszom: „Biada
wam, iż miłujecie pierwsze siedzenia na ucztach, i pierw 
sze stołki w bóżnicach!... Biada wam, iż miłujecie pozdra
wiania na rynku i być zwanymi od ludzi: Rabbi! Rabbi!
Rabbi!“ le złorzeczenia mogły mieć usprawiedliwienie,
ale czy ten, który je miota nie zasługuje z kolei na nie
skoro bezpośrednio po tern dodaje: „Ale wy nie zówcie
się nauczycialami, gdyż jeden jest Nauczyciel wasz:
Chrystus !“ Jezus ciągnie dalej: „A biada wam D oktoro
wie i Faryzeusze obłudnicy! iż zamykacie królestwo
niebieskie przed ludźmi**...; lecz, czy znów i on z kolei
nie zamyka onego „królestwa**, gdy oto unieść się daje
takiej naganie: „W ężowie! rodzaju jaszczurczy! jakoż
ucieczecie przed sądem piekła**, i skoro kończy obelgi swe
temi pogróżkami, tchnącemi okrucieństwem: „Przeto Ja
posyłam do was proroki i mędrce i doktory, a z nich za
bijecie i ukrzyżujecie, i z nich ubiczujecie w bóżnicach
waszych, i będziecie prześladować od miasta do miasta.
Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa,
która rozlana jest na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliw ego“...
Podrażnienia ludzi, na których takie pioruny miotają
i tym sposobem ich wydają zajadłości ludu, wytłómaczyć
nie trudno. Tymczasem teksty ewangeliczne nie wykazują,
aby one zbyt czynnie i zbyt gwałtownie się przejawiały,
skoro po wszystkich tych zniewagach, jak mówi ewangelia
według świętego Marka, faryzeusze odszukują Jezusa,
i dają mu tę oto przestrogę: „Wynidź a idź stąd, bo cię
Herod chce zabić!“
Jezus nie poprzestaje na pogróżkach i złorzeczeniach
i przechodzi ze słów do czynów, udaje się do Jerozolimy,
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wystosowuje żądanie przez „dwu z swoich uczniów"
i „w imieniu Pana" — iżby mu przywiedli „oślicę uwią
zaną i oślę z nią", wjeżdża do miasta wśród weselącej
się „rzeszy bardzo wielkiej“ i wkracza do kościoła Bożego“..
wyrzuca wszystkich tych, co sprzedawali i kupowali, nie
w Świątyni, jak to utrzymują, ale około Świątyni, „po
przew racał stoły bankierów i stołki przedających gołębie“
i po spełnieniu tego rycerskiego czynu opuszcza miasto.
Bez względu na okrzyki niektórych uczniów i nieja
kich ciekawych: „Hosanna synowi Dawidowemu!“ Jezus
umie sobie zdać sprawę ze swej niemocy na przypadek,
gdyby mu przyszła ochota uciec się do powstania gminu.
Już w Nazarecie został przyjęty ogólnem niedowierzaniem
i według świętego Łukasza, narażony był na śmierć: „Za
prawdę powiadam wam —rzekł przy tej sposobności —iż
żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej.
Wprawdzie mówię wam, było wiele wdów za dni Eliaszowych w Izraelu, gdy było zamknione niebo do trzech lat
i sześci miesięcy, gdy był wielki głód po wszystkiej
ziemi.
A do żadnej z nich nie był posłań Eliasz, jedno do
Sarepty Sydońskiej, do niewiasty wdowy.
I wiele trędowatych było w Izraelu za Eliasza pro
roka, a żaden z nich nie był oczyszczon, jedno Nauman
Syryjczyk.
I napełnieni są wszyscy gniewu, w bóżnicy słysząc to.
I wstali i wyrzucili go z miasta i wywiedli go aż
na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było,
aby go zrzucili.
A on przeszedłszy przez pośrodek ich, uszedł“.
Jezus opuszczony, odepchnięty i wzgardzony, mając
pewność, że wszelki tryum f widomy mu się nie uda,
musiał się coraz więcej pogrążać w wiarę w jakąś mi
styczną i nadprzyrodzoną wszechwładzę. Na ziemi zwy-
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cięstwa nie osiągnął: powetuje to sobie powodzeniem
niebieskiem. I to właśnie przekonanie, wedle dokumen
tów ewanglicznych, szerzył z największą wytrwałością
i siłą. To przekonanie stało się regułą jego postępowania;
ono to było potem pobudką czynów jego uczniów; ono
stanowi specyalną etykę chrześcijaństwa.

XIII.
JE Z U S I P O W T Ó R N E PR ZYJŚ C IE JEGO.

W dokumentach, które dotyczą Jezusa, wszystko jest
wątpliwe, albo podejrzane. Nie należy tam szukać pewności,
lecz tylko minimum niepewności. To minimum daje wiara
Jezusa wponowne jego przyjście i moralne konsekwencye, ja
kie Chrystus z tej wiary wyprowadza. Wszystkie części No
wego testam entu, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy
Apostolskie, Apokalipsy, które po większej części sobie
przeczą i wzajemnie się znoszą — są ze sobą owszem
zgodne i potwierdzają się wzajem, odkąd rzecz idżie o po
wrót Jezusa na obłokach z nieba. „Święte pisma jednej
są myśli, gdy czynią z Chrystusa światłość i wizyonera.
Ze chodzi tu o fakt, z którego powstało chrześci
jaństwo, fakt bez którego kościoły świat pokrywające,
kościół katolicki, protestancki, kościół schizmatycki wsze
lakich odcieni, nie istniałyby; że chodzi o wiarę i o wy
padek, na których się ćwiczyła zła wiara teologów, aby
obniżyć znaczenie i doniosłość zgodności dokumentów
ewangelicznych i żeby zaprzeczyć oczywistości tego faktu niezbędnie uciec się należy do tekstów, aby wykazać
licznymi dokumentami tę zgodność. Jeżeli, wobec tego
nagromadzenia dowodów, jeszcze powstałyby wątpli
wości i wahania — to nieunikniony w tym wypadku
będzie wniosek, że nie masz ani jednego faktu, ani je-

108
dnego słowa z Nowego Testamentu, któryby stanowił
powagę i zasługiwał na wiarę.
Twierdzenie, że pojawi się na niebie Syn człowieczy
i że ześle swych „aniołów" powtarza się w większości
przepowiedni Chrystusa i z okazyi przeważnej liczby
jego czynów. Wiadomo, że Ewangelie każą Jezusowi
mówić przypowieściami. „Aby się wypełniło to co jest
rzeczone przez proroka mówiącego: „Otworzę usta moje
w przypowieściach, będę wypowiadał skryte rzeczy od
założenia świata“ a także wedle dość szczególnego oświad
czenia Jezusa, ażeby rzesza słuchaczy nie zrozumiała:
„Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc nie wi
dzą i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.
I pełni się w nich proroctwo Izajasza mówiącego: Sły
szeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, a widząc wi
dzieć będziecie, a nie ujrzycie". Już od pierwszej przypo
wieści poczynając — przypowieści o Siewcy i o kąk o lu - ujawnia się idea Przyjścia Chrystusa i staje się ona za
sadą i wynikiem pewnej nauki. Tedy nie o prostą halucynacyę tu chodzi: „Pośle Syn człowieczy Anioły swoje. Tedy
sprawiedliwi świecić będą jako słońce w Królestwie Ojca ich...
Wynidą Aniołowie i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych.
I wrzucą je w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów"1). Illuminizm uzupełnia się i wyrysowuje dokładniej
nieco później, gdy Jezus się zwraca do swych uczniów: „Tedy
Jezus rzekł uczniom swoim: Jeźli kto chce za mną iść, niech
sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój a naśladuje mię.
Bo ktoby chciał zachować duszę swoję, straci ją,
a ktoby stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek
świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął ? albo co za
odmianę da człowiek za duszę swoją ?
!) Ś w ięty M ateusz, Roz. XIII.
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Albowiem przyjdzie Syn człowieczy w chwale Ojca
swego z Anioły swemi: a tedy odda każdemu według
uczynków jego.
Zaprawdę powiadam wam: są niektórzy z tych co to
stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujrzą Syna człowie
czego, przychodzącego w królestwie swojem."
Przyjście na obłokach urzeczywistni się, gdy jeszcze
niektórzy ze słuchaczy, do których się Jezus zwraca, będą
przy życiu. Tak mówi Jezus, a mowa jego nie wywołuje
żadnego nieporozumienia. Oznaczywszy datę swego tryum 
falnego powrotu w towarzystwie Aniołów i jako jej osta
teczną granicę — trwanie kilku pokoleń ludzkich, Jezus,
w tej samej Ewangielii według świętego Mateusza, wylicza
zdarzenia i szczegółowo określa okoliczności, jakie bez
pośrednio poprzedzą jego objawienie się na niebie. Zapo
życza częściowo u żydowskiego proroka Daniela program
„obrzydłości spustoszenia", które się odbędzie nieco przed
jego apoteozą nadprzyrodzoną: „Albowiem powstaną fał
szywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak
iżby w błąd zawiedzeni byli i wybrani.
Otom wam opowiedział.
Jeżliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie
wychodźcie, oto w tajemnych gmachach, nie wierzcie.
Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu
słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście
Syna człowieczego...
A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce się
zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy będą
padać z nieba, i mocy niebieskie poruszone będą.
A na on czas się ukaże znak Syna człowieka na
niebie: i tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi
i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach
niebieskich z mocą wielką i majestatem.
I pośle Anioły swoje z trąbą i głosem wielkim i zgro-
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madzą wybrane jego ze czterech wiatrów, od krajów nie
bios aż do krajów ich...
Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko wiedzcie, iż
blizko jest we drzwiach... Ten amalgamat przywidzeń koń
czy się zapowiedzią wziętą z chwili powtórnego przyjścia:
Zaprawdę powiadam wam, iż nie przeminie ten naród,
ażeby się stało to wszystko441).
Powiedziawszy kiedy i w jakich okolicznościach bę
dzie miało miejsce przyjście na obłokach z nieba, Jezus
wskazuje, co uczyni w godzinie wielkiego cudu: „A gdy
przyjdzie Syn człowieczy w majestacie swoim, i wszyscy
Aniołowie z nim, tedy siędzie na stolicy m ajestatu swego.
I będą zgromadzeni przedeń wszystkie narody, i odłączy
jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów.
I postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy2)44.
O ile Jezus stara się ściśle (to pokolenie jeszcze
nie minie... niektórzy z was jeszcze żyd będą), oznaczyć
moment pojawienia się na niebie cudownych oznak swej
misyi, o tyle unika określenia dnia i godziny onego, iżby
zniewolić uczniów, których ma przy sobie do czuwania
i wyczekiwania: „Zaprawdę powiadam wam, żeć nie prze
minie ten rodzaj, aż się to wszystko stanie...
A o dniu onym, albo godzinie żaden nie wie, ani
Aniołowie w niebie, ani Syn, jedno Ojciec.
Patrzcie, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy
czas będzie.
Jako człowiek, który odjechawszy precz, zostawił
dom swój, i dał sługom swym władzę nad każdą robotą
swoją, i wrotnemu rozkazał, aby czuł.
Czujcież tedy; (bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie;
z wieczora li, o północy, albo gdy kury pieją, albo z poranku).
!) Święty Mateusz, Roz. XXIV.
2) Święty Mateusz, Roz. XXV.

Ill
By z prędka przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.
A co wam mówię, wszystkim mówię: Czujcie!"1).
Ewangelia podług świętego Łukasza potwierdza tę
przepowiednię powtórnego przyjścia dodając do niej z kos
mologii kilka szczegółów, natury wyjątkowo niedorzecznej:
„I będą znaki na słońcu, i księżycu i gwiazdach, a na ziemi
uciśnienia narodów dla zamięszania szumu morskiego i nawałności:
Gdy będą ludzie schnąć od strachu i oczekiwania tych
rzeczy, które będą przychodzić na wszystek świat; albo
wiem mocy niebieskie wzruszone będą.
A tedy ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego
w obłoku z mocą wielką i z majestatem.
A to gdy się dziać pocznie, oglądajcież, a podnieście
głowy wasze; boć się przybliża odkupienie w asze../'2).
Twierdzeniem tern Jezus, wedle trzech Ewangelii
synoptycznych, kończy swą naukę i swoje przepowiednie.
Kiedy, na kilka chwil przed ukrzyżowaniem, Jezus w pro
wadzony jest przed Arcykapłana na sąd, ten badając
go, pyta: „...Zaliś Ty jest Chrystus, błogosławiony syn
Boży ?“
Rzekł mu Jezus: „Tyś powiedział!“ I dodaje: Jednak
powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna człowieczego, sie
dzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obło
kach niebieskich../'.
Romans teologiczny, znany pod nazwą ewangelii we
dług świętego Jana, a napisany dużo później od synoptyków,
mówi o powtórnem przyjściu Chrystusa we właściwym
sobie mistycznym stylu: „Albowiem jako Ojciec ma
życie sam w sobie, takoż dał Synowi, iż ma życie sam
w sobie. I dał mu moc sądzenia, iże jest Syn człowieczy
!) Ewangelia według św. Marka, Roz. XIII.
2) Ewangelia w edług św. Łukasza, Roz. XXI.
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Nie dziwujcie się temu; albowiem nadchodzi godzina, gdy
wszyscy co są w grobach usłyszą głos jego i nań wynijdą... Teraz Syn człowieczy został we chwale, a Bóg zo
stał pochwalon w nim. Jeźli Bóg był w nim pochwalon, bo go
także chwałą otoczy w sobie, i chwałę jego uczyni rychło...
Maluczko, a mię nie ujrzycie i zasię maluczko, a uj
rzycie mię, że idę do Ojca... a będzie się radowało serce
wasze, a radości waszej żaden od was nie odejmie..."
Listy mniej są mgliste; święty Paweł szczególniej
zwraca uwagę wyrazistością swej mowy. Odmalowuje Chry
stusa zstępującego z nieba, otoczonego płomieniem i aniołami:
„Albowiem sam Pan, z rozkazaniem i z głosem archaniel
skim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba". Gdzieindziej apostoł,
który w takiej mierze przyczynił się do ustalenia chrześci
jańskiej religii, że myśliciele jak August Comte i Littre
i tacy historycy jak Salwador obwołali go prawdziwym za
łożycielem chrystyanizmu1), tak się wyraża:
„Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości,
tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt bę
dzie z pośrodku.
A tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan
Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem
przyjścia swego.
Którego przyjście jest wedle skuteczności szatańskiej,
z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwemi“.
Oto tajemnicę wam powiadam: Wszyscy wprawdzie
zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy.
Prędziuchno w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną:
(albowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi,
a my będziemy przemienieni.
1) August Comte: „Kalendarz pozytywistyczny" —[Salwador: J e
zus Chrystus i doktryna jego." t. II. str. 263.
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Od Jezusa samego miał apostoł otrzymać zapewnie
nie bardzo bliskiego. Przyjścia jego, jak oświadcza.1):
„A nie chcemy, bracia, abyście wiedzieć nie mieli
0 tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i dru
dzy, którzy nadzieje nie mają.
Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwych
wstał, tak Bóg i te, którzy zasnęli przez Jezusa, przypro
wadzi z nim.
Albowiem to wam powiadamy w słowieJ;Pańskiem, iż
my, którzy żyjemy, którzyśmy pozostali na przyjście Pań
skie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Albowiem sam Pan rozkazał im i z głosem Anielskim
1 z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli, którzy są
w Chrystusie, powstaną pierwsi.
Potem my, którzy żyjemy, którzy pozostaniemy, po
społu pochwyceni będziemy z nimi w obłokach przeciw
Chrystusowi na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.
Przeto cieszcie się społem temi słowy."
Tak więc Jezus, jako i niektórzy z porzedzających
go zwiastunów „światłości", nie wierzył w trwanie świata.
W yobrażał sobie prawie we wszystkich okresach swego
publicznego życia, a szczególniej w chwili, gdy jego po
wodzenia ziemskie klęskę poniosły, w przededniu swej
śmierci
że Bóg, z którym, jak wierzył, łączyły go więzy
cudowne, weźmie go w szczególną obronę, i zwyciężonemu
przez ludzi, nie odmówi tego odwetu, aby potężny i chwałą
otoczony, powrócił na obłokach niebieskich i sąd czynił
nad żywymi i umarłymi. Łatwo zrozumieć, że podobne
przewidywanie przyszłości musiało zrodzić szczególniejszą
moralność (jeśli w tych warunkach słowo moralność może
być użyte). Sposób, jak należy postępować, przez Jezusa
*) August Dide: „Zarys przemienienia świętego Pawła" ParyżStrasburg 1864 r.
A. Dide: „Religie"

g
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wystawiony, określony został tym podwójnym względem,
że mało pozostawało czasu do życia, i że stosownie do
tego, czy kto w kilka dni popełnił coś dobrego lub złego,
będzie musiał wiecznie cierpieć, albo też wiecznej zażywać
szczęśliwości. Stawka była olbrzymia, a rozstrzygnięcie
jej bliskie. Niebo ze swym nieskończonem błogosławień
stwem przecież było warte, żeby dawać ścisłą baczność
na swe oko, lub ramię i w potrzebie zrobić z nich
ofiarę.
Ta przypadkowa moralność z konieczności musiała
nosić charakter ultra-mistyczny i przejawić się w zupełnej
pogardzie do wszystkiego, co się mogło przyczynić do
utrwalenia rodzaju i do uspołecznienia ludzi. Oto czemu
Jezus i pierwsi jego uczniowie nie wierzą ani w rodzinę,
ani w prywatną własność, i kontemplacyę religijną, ce
libat, ubóstwo, oderwanie się od rzeczy ziemskich stawiają
ponad pracę, małżeństwo i organizacye polityczne i spo
łeczne. Bo i na cóż to wszystko, skoro koniec świata się
zbliża ? Nie można wierzyć w Przyjście Chrystusa i wie
rzyć w ludzkość. Błędem, popełnianym przez niektórych
pisarzy, jak Tołstoj naprzykład, było, że się nie liczyli
z tą wiarą w koniec świata. Nie wierzyć w Przyjście Chry
stusa, a zachowywać się, jak ci, co w nie wierzą i wyma
gać odpowiedniego postępowania - jest to niekonsekwencya i sprzeczność zarazem.
Powiedziano, że etyka Ewangelii była nadludzką —
dokładniej byłoby powiedzieć, że jest przeciwna ludzkiej
naturze. Dodawano, że była bohaterska — jest to nie brać
w rachubę samych tekstów, na które się powołują: „A jeśli
cię oko twe gorszy, wyłup je, a jeśliby ręka twa gorszyła
cię, odetniej ją “. Dobrze, ale poco to upomnienie żeby
się okaleczyć ? Dlatego mówi Jezus, że lepiej jest być
ułomnym i jednookim, niż być skazanym na „piekło
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w ogień nieugaszony" i na pójście — rychłe bardzo i na całą wieczność tam, gdzie będzie „zgrzytanie zębów
i płacz".
Jedynie ten mistyczny i naglący utylitaryzm pozwala
najczęściej cytowanym słowom Jezusa nadać sens wła
ściwy. Słynne błogosławieństwa z Kazania na górze wręcz
poświadczają Przyjście Chrystusa. To zdanie tak podzi
wiane: „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądają" — Jezus i pierwsi chrześcijanie również brali
dosłownie, a nie w przenośni. Jezus nie mówił i powiedzieć
nie chciał — co jest uczuciem bardzo nowoczesnem, a na
wet przeczy chrześcijaństwu - „czystego serca ludzie za
patrzeni są w ideał". Ten spirytualizm w stylu Renana
mcby nie mówił, ani Chrystusowi, ani jego słuchaczom.
Jezus powiedział (zawsze przypuszczając wiarogodność
słów przytoczonych) — ci, co będą sercem ze mną, ujrzą
Boga wraz ze mną, na obłokach z Nieba. Jego teologia, jako
wierzącego w cuda, cuda czyniącego, zasłuchanego w ’głosy
niebiańskie, oddanego rozmyślaniom o zjawiskach aniel
skich, zniewalała go do tego wniosku, do którego pro 
wadziły go zupełnie naturalne antropomorfizm jego i illuzye mesyanistyczne.
Istotę rzeczy „jedyną rzecz niezbędną" stanowiło
Przyjście Chrystusa. Ojczyzna ? i na co to ? „Nie jest prorok
beze czci jedno w ojczyźnie swojej". Z uległością płaćmy
podatki, nawet obcemu ciemiężcy i oddajmy Cezarowi,
jakimkolwiek jest, to, co należy Cezarowi. Ojczyzna,
myto, polityka, to rzeczy ludzkie, a więc doczesne, po
gardy godne; jeszcze lat kilka, a przyjdą aniołowie z nieba
i osadzą nas na tronach, iżebyśmy byli sędziami świata.
Rodzina ? Na co ? I ona gardzi prorokami. Kiedy tłum, sie
dzący wkoło Jezusa, mówi mu: „Oto matka twoja i bra
cia twoi przed domem stoją, szukając cię". Jezus szorstko
odpowiada: „Która jest matka moja i którzy są bracia moi ?“.
8*
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W romansie teologicznym, noszącym miano Ewan
gelii według świętego Jana, Jezus mówi do swej matki
z pewnego rodzaju brutalnością: „Co mnie i tobie niewia
sto ?“ (Właściwie: Kobieto, co jest wspólnego między
mną a tobą ?). W innej okoliczności, zwracając się do
swych uczniów, oświadcza im: „I wszelki, któryby opuścił
dom, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matkę,
albo żonę, albo syny, albo rolę dla imienia mego, tyle
stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży". Bogactwo,
własność osobista ? A jaki użytek i w jakim celu ? Gdy
już niebo takie bliskie, co znaczą ziemskie dobra. Zresztą
bogactwo, odwracając myśl naszą od mistycyzmu, szko
dliwe jest i złe. Próżne są wszystkie cnoty bogacza i napróżno wszystkie przykazania spełnia. Już tern samem, że
nadal bogatym pozostaje, nie potrafi być prawdziwym
uczniem Tego, który, wierząc w nadejść mający koniec
świata, głosi zatem najzupełniejszą pogardę dla „dóbr
znikomych". Liczne słowa Jezusa, jego nieodwołalne po
tępienia odnoszą się wedle ewangelii do tego przed
miotu: „Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza
i mól psuje, i gdzie złodzieje wykopywają i kradną... Ża
den nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo przy
jednym stać będzie, a drugim wzgardzi: nie możecie Bogu
służyć i mamonie“. Mamona to słowo aramejskie, ozna
czające bogactwo. Kiedy bogaty, młody człowiek zwraca
się do Jezusa i pyta go, co czynić należy, by sobie za
służyć na życie w niebie, ten odpowiada: „Jeźli chcesz
wniść do żywota, chowaj przykazanie. Rzekł mu: K tóre?
A Jezus rzekł: Nie będziesz mężobójstwa czynił; Nie bę
dziesz cudzołożył; Nie będziesz czynił kradzieży; Nie bę
dziesz fałszywego świadectwa mówił; Czcij ojca twego
i matkę twoją; a będziesz miłował bliźniego twego, jako
samego siebie". Rzekł mu młodzieniec: „Wszystkiegom
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tego strzegł od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nu
dostaw a. Rzekł mu Jezus: „Jeźli chcesz być doskona
ym idz, przedaj, co masz, i daj ubogim, a będziesz miai
skarb w niebie". A gdy słowo młodzieniec usłyszał, odszedł
smutny: albowiem miał majętności wiele. A Jezus rzeki
uczniom swoim: „Zaprawdę powiadam wam, iż bogaty
trudno wmdzie do królestwa niebieskiego. I zasię powia
dam wam: Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielna
przejść, niz bogatemu wniść do królestwa niebieskiego".
Ewangelia według świętego Łukasza dalej się jeszcze
posuwa w tern potępieniu bogactw: Jezus tam uczy, że
tern samem, iż ktoś był bogaty na tej ziemi, „cierpieć"
będzie na tamtym świecie, a że już dlatego samego, że
ktos był tu biedny, szczęśliwy będzie w niebie.
„Był niektóry człowiek bogaty, który obłóczył się
w purpurę i w bisior i używał hojnie na każdy dzień.
I był niektóry żebrak imieniem Łazarz, który leżał
u w rót jego pełen wrzodów.
Chcąc być nasycon z odrobin, które spadały z stołu
ogaczowego, a żaden mu nie dawał, ale i psi przycho
dząc lizali wrzody jego.
I stało się, że umarł żebrak, a poniesion był od
Aniołow na łono Abrahamowe. Umarł też i bogacz, a pogrzebion jest w piekle.
au uA P °dmosłszy oczy swoje, gdy był w mękach, ujrzał
Abrahama zdaleka i Łazarza na łonie jego.
A on wołając rzekł: Ojcze Abrahamie! zmiłuj się
nademną a poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca
swego w wodzie, aby ochłodził język mój; bo cierpię
męki w tym płomieniu.
I rzekł mu Abraham: „Synu/ wspomnij, żeś odebrał
dobra za żywota twego, a Łazarz także złe: a teraz on ma
pociechą, a ty mąki cierpisz.
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Ta nauka o przyszłem zadośćuczynieniu bez względu
na jakąbądź moralność, wyznawaną była przez sektę Ebionitów; być może, że redaktor trzeciej Ewangelii przypisał
ją był Jezusowi.
Podobny sposób przypisywania Jezusowi myśli i słów,
właściwy jest obyczajom literackim i religijnym czasów
apostolskich i jest we zwyczaju u pierwszych sekciarzy
chrześcijańskich. Czy zatem obarczyć należy Chrystusa,
czy fałszerzy — tą przypowieścią o „Włodarzu niewier
nym “, która zawiera, jeśli ją wziąć dosłownie, pochwałę
kradzieży i oszustwa:
„Mówił też i do uczniów swych: Był niektóry czło
wiek bogaty, który miał włodarza, a ten był odniesion
do niego, jakoby rozproszył dobra jego.
I wezwał go i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie?
oddaj liczbę włodarstwa twego; albowiem już włodarzyć
nie będziesz mógł.
I mówił włodarz sam w sobie: Cóż uczynię, gdyż
Pan mój odejmuje odemnie włodarstwo ? Kopać nie mogę,
żebrać się wstydzę.
Wiem, co uczynię, że gdy będę złożon z włodarstwa,
przyjmą mię do domów swoich.
Wezwawszy tedy każdego z osobna dłużnika pana
swego, mówił pierwszemu: Wieleś winien panu memu ?
A on powiedział: Sto bareł oliwy. I rzekł mu:
Weźmij zapis twój, a siądź natychmiast, napisz pięć
dziesiąt.
Potem drugiemu rzekł: A ty wieleś w inien? A on
rzekł: Sto beczek pszenice. I rzekł mu: Weźmij zapis
swój, a napisz ośmdziesiąt.
I pochwalił pan włodarza niesprawiedliwości, iż roz
tropnie uczynił; bo synowie tego świata roztropniejsi są
w rodzaju swoim nad syny światłości.
A ja wam powiadam: Czyńcie sobie przyjacioły
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u mamony niesprawiedliwości, aby, gdy ustaniecie, przyjęli
was do wiecznych przybytków".
Czy pochodzi też od Jezusa przypowieść o „Sędzi
jedynym", gdzie Bóg przyrównany jest do sędziego bez
sumienia, czyniący sprawiedliwość jedynie dla tego, aby
umilknąć, „iżby mu nie dawano spokoju zbyt długo ?"
Ewangelia według świętego Łukasza jemu ją przy
pisuje: „I powiedział im też podobieństwo, iż się zawżdy
modlić potrzeba, a nie ustawać.
Mówiąc: Był niektóry sędzia w jednem mieście, który
się Boga nie bał a człowieka się nie wstydał.
A w onem mieście była jedna wdowa i chodziła do
niego, mówiąc: Uczyń mi sprawiedliwość z przeciwnika
mego.
A nie chciał przez długi czas. A potem rzekł w sobie:
Aczci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydam.
Wszakoż, iż mi się uprzykrza ta wdowa, uczynię jej spra
wiedliwość, aby na ostatek przyszedłszy nie lżyła mię".
Ponieważ wszystkie stronnictwa teologiczne i wszystkie
sekty pierwszych czasów chrześcijaństwa brały udział
w przerabianiu tekstów, trudno bardzo coś stanowczego
twierdzić. Bez względu na cuda erudj^cyi, doktorowi Bau
erowi i jego szkole nie zawsze się udało dojść do ja
kichś niezbitych wyników. Jednego przynajmniej niezaprzeczenie dowiedli, t. j. oczywistości, że pisma ewan
geliczne, na każdej prawie stronicy noszą ślady zwad
sekciarskich i współzawodnictwa poszczególnych osobi
stości. Zdania i przypowieści przypisywane Jezusowi —to
często czysty wymysł stronnictw, włożony w usta Chry
stusa, w interesie już to polemiki judaistyczno-chrześcijańskiej, już charakteru bardziej uogólniającego pole
miki świętego Pawła. To też rzecz prawdopodobna, że
przypowieść o dobrym Samarytaninie, tak w swej tenden
cy! przeciwna duchowi Jezusa, jaki uwydatnia dyalog
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z niewiastą syrochaldejską, wymyślona została, po śmierci
Chrystusa, przez partyę paulinianów, dla usprawiedliwie
nia i otoczenia chwałą odezwy do „Pogan“.
Samarytanin, istotnie, w oczach żydów nie więcej był
wart, niż obcokrajowiec. Również przypowieść o Synu
marnotrawnym zupełnie się nie da objaśnić do czasu przyj
ścia świętego Pawła i głoszenia jego nauk. Potem wydaje
się zupełnie naturalną: starszy syn z głową nabitą swoją
sprawiedliwością, przedstawiający judaitę-chrześcijanina,
gdy tymczasem młodszy syn, powracający do domu, pełen
skruchy, po długiem błąkaniu się pragnie położyć koniec
swej nędzy — symbolizuje ona świat pogański, przynę
cony chrystyanizmem świętego Pawła.
Inne przypowieści o życie i kąkolu naprzykład, gdzie
naznacza obecność nieczystych pierwiastków, które należy
wykorzenić, wydają się być innego natchnienia i mają
prawdopodobnie na widoku świętego Pawła, którego
Ebionici nazywali „mąż nieprzyjacielski “ ; jeszcze inne,
jak to: ziarno gorczycy i o kwasie, wydają się właściwe
skromnym zaczątkom nowej religii i ogromnemu ich po
stępowi; i inne wreszcie — przypowieści o dziewicach
mądrych i o dziewicach głupich, o robotnikach w winnicy
niesfornych zawierają aluzye, dotyczące zburzenia Je ro 
zolimy i tern samem nie mogą pochodzić od Jezusa, przy
najmniej w tym tekście, jaki posiadamy.
Przeciwnie, zaś w tern co dotyczy potępienia bogaczy
i majątku, bardzo być może, że uczucia, przypisywane
przez Ewangelie Jezusowi a wyrażone przypowieściami,
właśnie jego były. Jezus, który w wiecznej był nędzy
i tułaczce, który zaznał był dni bez chleba i nocy bez
schroniska, musiał prawem urodzenia i doświadczenia, za
równo jak skutkiem iluzyi mesyanicznych i przez ducha
zemsty, bardzo niewiele czuć sympatyi dla bogaczy.
Nie miał żadnej potrzeby przypomnienia sobie nauk
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ebionistycznych, żeby wyjąć z pod praw bogactwo i su
rowo je osądzić. To też był czynił przy każdej sposobno
ści. Znane są jego rady, tak często powtarzane, ażeby
ludzie sprzedali wszystko, co posiadają i oddali jałmużną.
Pierwszy Kościół, wierny temu napomnieniu, wszelkie
v dobra czynił wspólnymi. „Żaden z nich to, co miał, swem
>t nazywał, ale było im wszystko wspólne... Którzykolwiek
mieli role albo domy, sprzedawszy przynosili zapłatę za
ono, co sprzedawali.
I kładli przed nogi Apostolskie" J).
Ponieważ zbliżał się koniec świata, stawało się nie
dorzeczne i bezbożne zachowanie prywatnej własności.
Było to więcej niż bezbożne - to była zbrodnia: zna
czyło to nie wierzyć zgoła obietnicom „Zbawiciela" i nie
słuchać jego nauk. Nic prócz śmierci nie mogło zmazać
takiej szkarady. To też Nowy Testament czyni nas świad
kami tragicznej i opatrznościowej kary niejakiego Ana
niasza, który sprzedawszy posiadłość, skłamał co do wiel
kości sumy sprzedażnej i chciał zachować sobie część
ceny wartości za swre pole. Gdy mu apostoł Piotr czynił
naganę „padł i umarł". Żona jego takąż odebrała karę:
„I stało się, jakoby we trzy godziny, żona też jego, nie
wiedząc, co się było stało, weszła.
I rzekł jej Piotr: Powiedz mi niewiasto! jeźliście za
to sprzedali rolę ? A ona rzekła: Iście, za to.
A Piotr do niej; Cóż to żeście się zmówili, abyście
kusili Ducha Pańskiego ? Oto nogi tych, którzy pogrzebli
męża twego, u drzwi, i wyniosą cię.
Natychmiast padła u nóg jego i skonała. A wszedłszy
młodzieńcy, naleźli ją umarłą i wynieśli i pogrzebli podle
męża jej.
x) Dzieje Apostolskie, Rozdz. 4.
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I padł wielki strach na wszystek kościół, i na
wszystkie, którzy to słyszeli".
Z cytat tych widać, w jaki błąd popadają pisarze,
którzy przedstawiają Jezusa, jako rodzaj doktrynera socyalizmu, komunizmu czy kolektywizmu. Nic bardziej
mylnego nad taki wykład. Rada, dawana przez Jezusa,
by dobrowolnie ogołocić się z dóbr, nie z teoryi ekono
micznej i socyalnej bierze początek, ale z fantastycznej
i cudownej koncepcyi Przyjścia Chrystusa; słuchały jej
pierwsze rzesze chrześcijańskie, a tak mało ją uwzględniają
chrześcijanie naszych dni.
Nie rachując się z tym faktem, chrześcijańscy ko
muniści, albo tylko rzekomi, którzy dopięli swego po Rewolucyi 24 lutego, przekształcili to, co wedle Ewangelii
i listów winno było być dowolnem i przejściowem pra
wem osób, gotujących się do najbliższego wstąpienia na
niebo, iżby tam złączyć się z Jezusem wielbionym — na
niezmienne dla ludzkości prawidło postępowania. Podobnie
też pewni ekonomiści religijni popełniają absolutny błąd,
powołując się na to, że Jezus obwieścił istnienie wieczy
stej biedy dnia, kiedy rzekł był do swych uczniów:
„Zawsze mieć będziecie ubogich pomiędzy sobą'1.
Jezus nie uznaje ludzkości trwałej. To nie jest
ani moralista, ani ekonomista, ani anarchista — to halucynat, mistyk, który ma przed oczami niebo rozw arte
i marzy tylko o skończeniu świata. Mówi on tylko dla
spółczesnych, których przeznaczeniem jest cudowne i bli
skie zniknięcie.
Również potępia pracę troskę o jutro. „Nie troszczcie
się o duszę waszą, cobyście jedli, ani o ciało wasze
czembyście się odziewali. Ażaż dusza nie jest ważniejsza
niż pokarm ? i ciało niźli odzienie ?
Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną,
ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je.
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A zażcie wy nie daleko ważniejsi niż oni? I kto
z was obmyślając, może przydać do wzrostu swego ło
kieć jeden ?
A o odzienie precz się troszczycie ? Przypatrzcie się
liliom polnym jako rosną: nie pracują, ani przędzą.
A powiadam wam, iż Salomon we wszystkiej
chwale swej, nie był odziany jako jedna z tych.
A jeźliż traw ę polną, która dziś jest, a jutro będzie
w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa; jakoż daleko wię
cej nas małej wiary ?
Nie troszczcież się tedy, mówiąc: Cóż będziem jeść,
albo co będziem pić, albo czem się będziem przyodziewać.
Bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają; albo
wiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego po
trzebujecie.
Szukajcież tedy najprzód królestwa Bożego i spra
wiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano44.
Analogie te, równie poetyczne, jak fałszywe, wszyst
kie stykały się na jednym wniosku: „Przyjście Chrystusa
jest bliskie; poczekajcie: „Niech będzie przepasane biodro
wasze i pochodnie gorejące w rękach waszych.
A wy podobni ludziom czekającym na pana swego,
kiedyby się z gór nawrócił, aby, gdy przyjdzie i zakoła
cze, natychmiast mu otworzyli.
Błogosławieni oni słudzy, którzy przyszedłszy Pan,
znajdzie czujące. Zaprawdę powiadam wam, iż się prze
pasze, a każe im siąść, a przechadzając się, będzie im
służył. A jeźliby przyszedł o wtórej straży i o trzeciej
straży przyszedł, a takby nalazł, błogosławieni są oni słudzy.
I wy gotowi bądźcie; bo godziny, której się nie
domniemacie, Syn człowieczy przyjdzie44.
W iara w Przyjście Chrystusa nie powinna była mieć
za jedyny wynik potępienie pracy, własności, ojczyzny
i rodziny — mieściła w sobie nadewszystko apologię ce-
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libatu. Oto czemu Jezus, zapytany przez swych zwolen
ników, którzy zwracają jego uwagę na to, jak mało ko
rzystne jest małżeństwo, czyni im to oświadczenie, którym
rosyjscy rzezańcy legitymują się, jako rozkazem do otrzebienia się: „Nie wszyscy pojmują słowa tego, ale którym
jest dano.
Albowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki, tak
się narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni,
i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla Królestwa
niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje“.
Święty Paweł, który zrozumiał, zwrócił do Koryntczyków ten komentarz, który nie dopuszcza nieporozu
mienia: „O tern, coście mi pisali. Dobrze jest człowiekowi
nie tykać się niewiasty.
Ale dla porubstwa, niech każdy ma swoją żonę,
a każda niech ma swego męża.
Mąż niechaj żonie powinność oddaje, także i żona
mężowi.
Żona niema w mocy ciała swego, ale mąż. Także
i mąż niema w mocy swej ciała swego, ale żona.
Nie odmawiajcie jeden drugiemu, chybaby z zezwo
lenia do czasu, abyście się modlitwą bawili: a zasie, w ra
cajcie się do tegoż, aby was szatan nie kusił dla waszej
niewstrzymałości.
A to mówię według folgowania, nie według rozka
zania.
Albowiem chcę, abyście wy wszyscy byli jakem ja
sam; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak,
a drugi tak.
A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest,
jeźli żeby tak trwali jako i ja.
To tedy powiadam, bracia! czas krótki jest, to zo
staje, aby i którzy żony mają, byli, jakoby nie mieli:
A którzy płaczą, jakoby nie płakali: a którzy się we-

selą, jakoby się nie weselili: a którzy kupują, jakoby nie
dzierżeli:
A którzy używają świata tego, jakoby nie używali;
bo przemija kształt świata tego.
A chcę, abyście byli bez pieczołowania. Kto bez
żony jest, stara się o to, co Pańskiego jest, aby się po
dobał Bogu.
A który z żoną jest, stara się o to, co światu należy,
jakoby się podobał żonie.
I białogłowa niemężata i panna myśli o tern co Pań
skiego jest, aby była święta ciałem i duchem. A która
szła za mąż, myśli co światu należy, jakoby się podobała
mężowi".
Ta apologia celibatu wyzyskiwaną bardzo była przez
katolicyzm, a mocno nie podobała się protestantom.
Podczas gdy pierwsi upatrywali w tym przykazanie wiary,
przystosowane po wsze czasy, ci ostatni zaznaczyli w nim
naruszenie moralności, zależne od wiary w Przyjście
Chrystusa. Święty Paweł — pisał Sabatier, dziekan wydziału
telogii reformowanej w Paryżu — daje dowód ciasnoty po
jęć, gdy mówi o celibacie: „Ta ciasnota, powiada, którą
mu tyle zarzucano, wcale nie pochodzi z ascetyzmu du
alistycznego. Co tak zacieśnia tu i więzi ocenę apostoła,
to jego sposób widzenia, że śmierć świata całego jest nie
uchronna, czas krótki jest, wszystko inne pierzcha przed
tą bliską przyszłością" *).
Spostrzeżenie sprawiedliwe, ale żeby nie pozostało
prostą uwagą żonatego duchownego i polemisty, obrot
nego w wybiegach, należy je, zgodnie z wymogami pra
wdy, rozciągnąć do całej moralności Jezusa i aposto*) Apostoł Piotr. Szkic dziejów jego myśli. Str. 140. — Stras
burg 1870.

łów. Albowiem, nie mogąc być przedmiotem krytyki, idea
Powrotu Chrystusa góruje, rządzi, i jest natchnieniem,
tej tak niewłaściwie nazwanej etyki chrześcijańskiej, która
w rzeczywistości jest iluzoryczna, niepewna i prawie zawsze
niemoralna.
Słynne oświadczenie: „Królestwo moje nie jest z tego
świata" zaleca właśnie rezygnacyę i posłuszeństwo: „Słudzy
bądźcie podani panom we wszystkiej bojaźni, nietylko do
brym i skromnym, ale też i przykrym". — „Ażeby każdy wy
trw ał tam, gdzie został powołany; nazwaliż cię niewolni
kiem ? Nie troskajże się ? Nawet gdybyś mógł odzyskać
wolność swoją, zachowaj raczej poddaństwo twoje". Nie
długo tu bowiem pozostać przyjdzie: „albowiem koniec
wszystkiej rzeczy jest blisko"; chwila stanowcza „co roz
wiąże wszystko nieuchronna je st“.
Jakim sposobem to, co być nie powinno więcej, jak
snem, którem u fakty kłam zadały, jak halucynacyą prze
lotną i niszczącą wszystkie idee, których mocą ostać się
może cała budowa ludzka — stało się religią, która prze
trw ała aż do nas ? Wytłomaczyć to nie trudno: uwierzono,
że Jezus zmartwychwstał; uwierzono (i to stało się za
sadą wiary), że zjawi się znów na chmurach niebieskich,
dlatego, że objawił to sam i że go miano za istotę boską.
Pierwsze pokolenie chrześcijan, które słyszało o Przyjściu
Chrystusa, nic nie ujrzało, ale wiara poszła w odwłokę,
i termin przeniosła na drugie i na trzecie pokolenie. Ła
twowierność, gdy stawka jest duża, jest nadzwyczajnie
uporczywa. Powtórny i trzeci układ były wynikiem dru
giego i trzeciego bankructwa. Nie przychodzi nic: jeszcze
wierzono. Gdy wyczekiwanie się zbyt przewlekało, ludzie
uzbroili się w słowo świętego Jakóba, które mówi, „iż
jeden dzień u Pana jako tysiąc lat..." i odroczono Przyj
ście Chrystusa do roku tysiącznego. Szukano wymówek zwle
kających w Apokalipsie, tym zbiorze ciemności. Ale Przyj-

ście wciąż się nie spełniało. Chrystyanizm, zresztą, ustalił
się był potrochu wszędzie i los jego nie był już na łasce
omawiania.
Przecież obłąkanie się było tak ogromne, ono tak
całkowicie przeistoczyło Jezusa w halucynata, że ludzie
spodziewali się wbrew wszelkiej nadziei, i że nie mogąc
oczywistości zaprzeczyć, szukali, jakby ją przekręcić. Usi
łowania teologów wszystkich wyznań stanowią monumen
talne świadectwo pośmiewiska godnej kazuistyki. Wpadli
na pomysł, żeby słowa „pokolenia", znajdujące się w tek
stach ewangelicznych, nadać znaczenie „rasy“, i żeby tym
sposobem Jezus mógł powiedzieć, w tłomaczeniu Lemaitre
de Socy: „Nie minie ta rasa zupełnie, wszystkie te rzecz} sję nie staną , co mogłoby oznaczać, że koniec świata
nastąpi, gdy świat się skończy, albo —gdyby ta m etam or
foza Jezusa wydała się P. de La Palisse uchybieniem —
że nie będzie więcej ani jednego żyda na ziemi, gdy
Jezus ukaże się w niebie. Że teksty nazbyt były sfor
mułowane, ażeby ta ucieszna egzegieza ujść mogła
szyderstwa, dopuszczano się zuchwałego zaprzeczenia.
Bergier, spółzawodnik i zwycięzca Voltaire’a, jeśli wolno
dać tu wiarę kajetom seminarzystów, odważył się utrzy
mywać, że wyrażenia, jakimi się posługiwał Jezus, to nie
więcej jak fantazya „stylu wschodniego'1, formuła, która
do niczego nie zobowiązywała, i niewiele co znaczyła.
Jeżeli jacy Ojcowie wierzyli, że bliscy są końca świata,
prawi on, to nigdy Kościół nie był tego zdania“. Toby
tedy dowodziło, że „Kościół" nie podziela „mniemania"
Jezusa, jego apostołów, i — nie kilku Ojców, — ale
wszystkich Ojców z czasów apostolskich! Cóż się staje
w tym przypadku z powagą tradycyi ? I co to jest tradycya, jeżeli Jezusa, Apostołow i Ojców z niej wyklu
czyć ?
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Zamykać oczy na to, co oczywiste, mogła apologietyka - zbyt trudny to na dziś zwyczaj, ażeby upierać
się przy nim dłużej. Wołano tedy trzymać się tw ierdze
nia, że Przyjście Jezusa urzeczywistni się bądź co bądź.
Tak, w obecnej chwili, w dwudziestym wieku, w ko
ściołach, których kult opłacają wszyscy opodatkowani,
można słyszeć, gdy się odprawiają nabożeństwa, jak augurowie chrześcijańscy głoszą tę przepowiednię, zawartą
w symbolu rzeczonych apostołów: „Jezus zstąpił do Pie
kieł, wstąpił na niebo, zasiadł na prawicy Boga, zkąd
powróci, aby sądzić żywych i umarłych“.

XIV.
CO N A M Ś W I Ę T Y P A W E Ł

MÓWI O J E Z U S I E ?

Stan religijny i socyalny powstały z najdumniejszej
i najszaleńszej wyobraźni, trzymał się dzięki wytłomaczeniom, które są marzeniami i dziwactwami umysłowemi,
nie mającemi nic równego w dziejach. Chaos cudów, sprze
cznych twierdzeń, chimerycznych nadziei, wśród których
żyli pierwsi wierni, wszystko to spaczyło umysły i po
zwoliło na utworzenie się najdziwaczniejszych sekt. Usta
nowiono kult Węża, utrzymując, że gdyby wąż nie był
uwiódł niewiasty w raju ziemskim, Przyjście Jezusa dla
zbawienia świata byłoby niepotrzebne. Podobnie rozumo
wano o Judaszu. Kain nawet miał swoich wielbicieli.
W czasie tej orgii szaleństw, co czynił świat staro 
żytny ? Jaką opinię mieli pisarze i filozofowie pogańscy
o Jezusie i nowej wierze ? Czy posiadamy jaki dokument,
który byłby rodzajem anti-ewangełii, i w którym mogli
byśmy odnaleść o Chrystusie jakie cechy szczególne,
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opuszczone lub umyślnie zatajone przez apologie chrze
ścijańskie ?
W braku pełnych i autentycznych wskazówek, jakie
są^ szczegóły nawet drugorzędne, nawet małoznaczące,
które mogłyby nam dać naprzykład, żydzi współcześni
Jezusa, lub zrodzeni w kilka lat po jego śmierci ?
Późno dopiero zajęto się zbieraniem wiadomości
o osobie Jezusa. Święty Paweł, po nawróceniu swojem,
jest jedynym pisarzem Nowego Testamentu, którego listy'
niektóre przynajmniej, mają cechę autentyczności. Nie znał
on był Jezusa, nie widział go i nie słyszał. Zajmują go
doktryny, nauki, które wyciągnąć można z nadziemskiego
istnienia Chrystusa. Szczegóły biograficzne mało go ob
chodzą.
W listach, które z względną pewnością świętemu
Pawłowi przypisać można, mało znajduje się wzmianek
o czynach i słowach proroka z Nazareth. Nie spotyka się
w nich żadnych interesujących szczegółów, ani jednego
faktu zaznaczonego ściśle. Oto co jedynie odnaleźć można
z wielką starannością.
Myślano, że święty Paweł opowiada skazanie Jezusa
w następującym urywku listu do Koryntyan: „Głosimy
mądrość Boga, tajemniczą i ukrytą, mądrość, którą przed
wiekami Bóg dla naszej chwały przeznaczył, mądrość, którą
jednak żaden z wielkich stulecia tego nie poznał, bo gdyby
ją byli znali, nie ukrzyżowaliby Pana Chwały. Ale jako
napisanem jest, są to rzeczy, których oko nie widziało,
ucho nie słyszało, które nie wniknęły do serca ludzkiego,
rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, co Go miłują!
Bóg objawił nam je przez Ducha Świętego.
Nie jest to zupełnie jasne.
Zwrócono też uwagę i na to, że święty Paweł w roz
dziale XI. tegoż listu do Koryntyan mówi, że Chrystus
żądał od uczniów swych, aby pamiętali o nim, ilekroć jeść
A. D id e: „Religie".

o
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i pić będą, aż dó wstąpienia Chrystusa na obłoki Nie
bieskie: „Bo, pisze święty Paweł, od Pana wiem to, czego
was nauczałem; oto, że Pan Jezus w nocy, w której wy
dany został, wziął chleb i pomodliwszy się, przełamał go
i rzekł: „Oto ciało moje, które przełamałem dla was;
czyńcie to przez pamięć o mnie“. I również, zjadłszy wie
czerzę, wziął kielich i rzekł: ten kielich jest nowem
przymierzem krwi mojej; czyńcie to dla pamięci mojej,
każdym razem gdy z niego pić będziecie. Bo każdym ra 
zem, gdy chleb ten pożywać będziecie i pić z kielicha tego,
zwiastujecie śmierć Pana, aż do przyjścia jego“. Trzeba
było pewnego wysiłku, aby z tego przypomnienia pod
czas każdego posiłku, i wobec bliskiego Królestwa Bo
żego wyprowadzić tajemnicę komunii pod obiema posta
ciami.
Czyż pewnem jest zresztą, że opowiadanie świętego
Pawła zgodne jest z rzeczywistością historyczną? By
najmniej. Strauss pod tym względem czyni słuszną uwagę:
„Paweł przedstawia tylko tradycyę istniejącą w chwili,
gdy sam przystępował do zgromadzenia chrześcijan. I nie
łatwo jest określić, co w opowiadaniu jego o ustanowie
niu wieczerzy Pańskiej istotnie należy do tradycyi pier
wotnej, a co do niej stopniowo pierwsi chrześcijanie do
dać mogli. Jeźli Jezus wierzył rytuałowi żydowskiemu,
rozdzielił chleb i wino uczniom swoim, czyniąc tylko przy
tern aluzyę do gwałtownej śmierci, i jeżeliby w dalszym
ciągu zgromadzenie wiernych z tego rozdziału ustanowiło
pamiątkową ceremonię śmierci Jezusa, naturalnem było,
żeby przepis „czyńcie tak, ilekroć pić zeń będziecie" wło
żyć w usta samego Jezusa.
„Raz przyzwyczajona widzieć w chlebie i winie ciało
i krew Chrystusa, gmina chrześcijańska wyobrazić sobie
mogła, że Jezus sam ustanowił te symbole... Dodajemy,
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że myśl powtarzania Wieczerzy mogła być poddaną pierwszym chrześcijanom, bez żadnego przepisu Jezusa, przez
prostą analogię Paschy żydowskiej i w sposób szczegól
niej uroczysty, co siedem tygodni. Jedyną różnicą jest,
że zamiast wody, używanej przez Esseńczyków, chrze
ścijanie, zgodnie z paschalnym rytuałem żydów, używali
wina“.
Wreszcie chciano widzieć świadectwo tego, że Chry
stus przybitym był do krzyża i „krew jego płynęła" w tern
zdaniu listu do Kolosejczyków, który zresztą prawdopo
dobnie nie jest listem świętego Pawła: „Zmazał czyny,
które nas potępiały i przeciwko nam istniały, zniszczył
je, przybijając go do krzyża“.
To wszystko; niewiele to i niejasne. Jeszcze mniej
szczegółów biograficznych i cytat słów Jezusa spotyka
się w listach świętego Piotra, w pismach apostołów,
w Apokalipsie i innych pismach.
Co to ma znaczyć ? Czyżby święty Paweł i inni pi
sarze Nowego Testamentu przypuszczali, że ogół dosta
tecznie obeznany jest z historyą Chrystusa, czy też do
historyi tej niewielką przywiązywali w agę? Jakkolwiek
bądź nic, albo prawie nic nie mówią o życiu Jezusa. J e 
dynym punktem, na który nastają, to fenomen zmartwych
wstania, z którym konsekwentnie łączą powtórne zejście
Chrystusa. Akty apostolskie w doskonale opisanej scenie
pokazują nam, jak odbywało się nauczanie apostolskie
i na czem się zasadzało:
„Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go do
Aten. Potem powrócili, aby Silasowi i Tymoteuszowi po
nieść rozkaz połączenia się z nim jaknajprędzej.
Paweł czekając na nich w Atenach poczuł, że burzy
się w nim dusza na widok tego miasta pełnego bożyszcz.
Wdawał się więc w rozmowy w synagodze z żydami
i ludźmi, bojącemi się Boga i na placach publicznych co9*
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dziennie, z każdym kogo spotykał. Niektórzy filozofowie
epikuryjscy i stoicy zaczęli z nim rozmawiać. Jedni pytali,
co mówi ten reto r ? Drudzy słysząc, że zwiastuje Jezusa
i zmartwychwstanie, mówili: Zdaje się, że zwiastuje obce
bóstwa. Wzięli go więc i zaprowadzili przed Areopag,
mówiąc: Czy moglibyśmy dowiedzieć się, co to za nowa
nauka, którą głosisz ? Bo dziwne nam dajesz słyszeć rze
czy. Chcielibyśmy wiedzieć, co by to być mogło.
Więc, wszyscy Ateńczycy i cudzoziemcy mieszkający
w Atenach, czas swój spędzali rozpowiadając i słuchając
nowin.
Paweł stojąc wśród Areopagu rzekł:
„Obywatele ateńscy, uważam was pod każdym wzglę
dem za ludzi niezmiernie religijnych.
Bo przebiegając miasto wasze i przyglądając się wa
szym świątyniom, znalazłem nawet ołtarz z napisem: Nie
znanemu bogu! Kogo nie znając wielbicie, ja wam zwia
stować przyszedłem. Bóg, który stworzył świat i wszystko
co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi nie
zamieszkuje świątyń ręką ludzką wzniesionych; nie przyj
muje posług rąk ludzkich, on który daje,wszystkim życie,
tchnienie i rzeczy wszelkie. Nakazuje on, by wszyscy ludzie
z jednej krwi zrodzeni, zamieszkiwali całą powierzchnię
ziemską, a oznaczywszy trwanie czasu zakreślił granice
ich na świecie, chce on, aby szukali oni Pana i starali się
odnaleźć go macając, choć bliskim on jest każdego z nas,
bo w nim mamy życie, ruch, istność. Powiedzieli to nie
którzy z waszych wieszczów: Z jego rodu jesteśm y...*).
Tak więc, będąc z rodu Boga, nie powinniśmy wierzyć, że
bóstwo podobnem jest do złota, srebra, lub kamienia,
sztuką i przemysłem ludzkim rzeźbionego. Bóg nie bacząc
*) Ten urywek wiersza znajduje się u poety Aratusa z Cylicyi, żyjącego trzy wieki przed narodzeniem Jezusa Chrystusa.
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na czasy niewiary, oznajmia teraz wszystkim ludziom, na
każdem miejscu, by skruchę czynili, albowiem naznaczył
dzień, w którym sądzić będzie wedle sprawiedliwości, przez
człowieka którego wyznaczył, czego dał wszystkim dowód
niezbity wskrzeszając go ze zmarłych...
Gdy usłyszeli o zmartwychstaniu zmarłych, niektórzy
poczęli szydzić, a drudzy rzekli: „posłuchamy cię innym
razem “.
W nauczaniu świętego Pawła jest łączność między
zmartwychwstaniem a powtórnem przyjściem Chrystusa.
Królestwo Boże przyjdzie, bo było zmartwychwstanie.
Apostoł mógłby był dodać, że wiara w zmartwychwstanie
utworzyła się dla tego tylko, że wiara w Królestwo Boże
już była przyjęta. Nie zwrócono uwagi na ten wzgląd,
a jest to wzgląd kapitalny, który ułatwia zrozumienie
objawień i jasnowidzeń, jakie nastąpiły po śmierci Jezusa.
Szczerość tych jasnowidzeń w grę nie wchodzi, wystarcza
ona do objaśnienia faktów psychologicznych, jakie się
zdarzyły, a których działanie decydującem było dla losów
chrześcijaństwa. Istotnie, jak to tak często powtarzano,
nie rzeczywistość samego materyalnego faktu zmartwych
wstania konieczną była dla stworzenia Kościoła, ale —
co jest zupełnie różne — wiara w to zmartwychwstanie.
Nie przez prawdziwość, rzeczywistość cudów w la Salette
i Lourdes, powstało tyle bazylik i rozwinął się kwitnący
handel cudownemi wodami, lecz przez wiarę w te cuda
i objaw ienia1).
Apostołowie, wierząc w Królestwo Boże, nietylko
1) Wielki historyk niemiecki Bauer, jeden z pierwszych na to
wskazał. Apolegetom, którzy usiłowali dowieść, że gdy zmartwychstanie usunąć, powstanie Kościoła chrześcijańskiego staje się niezrozumiałem, Bauer przeciwstawił argument: należy przyjąć, że
uczniowie Jezusa wierzyli silnie w zmartwychwstanie i to zupełnie
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mogli wierzyć w zmartwychwstanie, ale nie mogli w nie
nie wierzyć. Jezus mógł wrócić w obłokach niebieskich
tylko pod warunkiem, że nie został w grobie. Nadto wiara
w powrót Jezusa tak dalece przeważała nad wiarą w zmar
twychwstanie, że kolegium apostolskie zatrzymuje w swem
gronie niewiernego Tomasza (jeśli w tym względzie baśń
teologiczna według świętego Jana zasługuje na pewną
wiarę) choć święty Tomasz niedowiarstwo swe głosił zu
pełnie bez ogródki. Ukrzyżowanie i śmierć nie powinna
więc była, jak utrzymywano, doprowadzić uczniów do
rozpaczy. To też po pierwszych godzinach żalu i zamie
szania, jakie każda śmierć wywołuje, krzepili się oni na
dzieją cudu. Jeżeli Piotr wątpił chwilę (jest-li to prawdą ?)
to dla tego że spodziewał się faktu bardziej określonego,
bardziej wspaniałego, niż proste objawienie się Jezusa
przed zbłąkaną dawniej Maryą. Najmniejsze zdarzenie,
zniknięcie ciała, zabranie go z rozkazu władzy dla uni
knięcia zbiegowiska, uniesienie rękami przyjaciół z myślą
pobożnego oszustwa - jak napisali żydzi - musiały tylko
spotęgować wiarę w zjawiska niebiańskie.
I doprawdy jest to szczyt małostkowości ze strony
pewnych teologów, iż decydującą wagę dla zbawienia rodu
ludzkiego, przywiązują oni kwestyi, co się stało ze zwło
kami Jezusa ? Ten wypadek z przed ośmnastu wieków,
dzisiaj niemożliwy do skontrolowania, sam przez się bardzo
małe ma znaczenie.
wystarcza dla zrozumienia tego, co zrobili i dokonali jako aposto
łowie. Co zaś do przyczyn wiary, do historyi zmartwychwstania
Jezusa, jest to kwestya otwarta, której rozwiązanie, jakiekolwiek
będzie, nie rzuci nic światła na źródła chrześcijaństwa. (Patrz Bauer:
„Chrystyanizm trzech pierwszych wieków", pag. 39 i dalsze).
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XV.
Z M A R T W Y C H W ST A N IE I ZJAW IENIE SIĘ J E Z U S A W E D L E
ŚW IĘTEG O PAWŁA.

Małostkowość teologów w kwestyi zm artwychwsta
nia Jezusa szczególnie m arną się wydaje, jeźli przypom
nieć, jak rozliczne są co do tego wersye. Ewangelie
i apostołów opowieści są wypowiedziane dziecinnie i
wzajemnie się zbijają. Zbytecznem jest, z ich powodu,
podnosić kwestyę cudów i nadprzyrodzoności. W ystarczy
rozpatrzeć teksty kanoniczne, aby stwierdzić jak mała ich
wartość i by uznać że zgoła nie posiadają doniosłości,
jaką im przypisują.
W tym rzekomym cudzie zmartwychwstania i wyj
ścia Jezusa z grobu, najgodniejszem uwagi jest to, że
nikt tego nie widział. Świadków naocznych niema. Straże,
o których mówi ewangelia świętego Mateusza, oślepione
są blaskiem otaczającym anioła, przybyłego z nieba, by
„odwalić kamień grobu“. Czemu anioł potrzebnym był
dla tego rodzaju czynności ? Czemu dla odwalenia kamie
nia, trzeba było, by jeden z niebiańskich sług Jehowy
przebył niezmierzone odległości dzielące go od ziemi ?
„I oto ziemia zadrżała, oto anioł Pański zszedł z nieba,
odwalił kamień, i siadł na nim. Postać jego była jako
błyskawica, a szata jako śnieg biała. Strażnicy zadrżeli
z przerażenia i stali się jako martwi. Ale anioł przemó
wił i rzekł do niewiast (Maryi Magdaleny i drugiej Maryi,
które przyszły do grobu): „Nie lękajcie się niczego, bo
wiem że szukacie Jezusa, który ukrzyżowanym został.
Nie ma go tu, bo zmartwychwstał jako był zapowiedział.
Chodźcie i zobaczcie miejsce, gdzie był złożony i idźcie
prędko powiedzieć uczniom, że w stał z martwych. I oto
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poprzedza was do Galilei: tam go ujrzycie. Niewiasty
szybko opuściły grobowiec z lękiem i radością wielką,
i pobiegły ponieść nowinę uczniom". Opowiadanie to
stwierdza, że nikt nic nie widział, że grób jest pusty, że
anioł przemówił do dwóch niewiast, z których jedna, Marya Magdalena, była według Ewangelistów Marka i Łu
kasza, „w mocy siedmiu czartów41. Oto świadectwa!
W Ewangelii według świętego Łukasza, przemowa anioła
„do niewiast" — jest nieco dłuższą; i zawiera następu
jące dopełnienie: Pąmiętajcie, w jaki sposób Jezus prze
mawiał do was, gdy był jeszcze w Galilei i mówił:
„Trzeba by Syn człowieczy wydany został w ręce grze
szników, by ukrzyżowano go i by zmartwychwstał dnia
trzeciego". Wreszcie według romansu teologicznego
świętego Jana, zgodnego w tern ze świętym Łukaszem,
święty Piotr, udawszy się do grobu zastał w nim tylko
„chusty".
Takim jest korowód dowodów: przemowa anioła do
niewiasty, która była waryatką i zapewnienie Szymona
Piotra, że wszedłszy do grobowca ujrzał „bandaże leżące
na ziemi, a chustę którą nakryto głowę Jezusa, nie przy
bandażach, lecz zwiniętą w miejscu oddzielnem“. Nale
żałoby jeszcze zauważyć, że dokumenty, gdzie jest mowa
0 tych history ach aniołów i chust, zredagowano w sto
lat przeszło po śmierci Jezusa. Jedyny piśmienny doku
ment Nowego Testamentu, który nie z zupełną pewnością,
ale z pewnem prawdopodobieństwem jednemu z aposto
łów przypisać można, mianowicie Apokalipsa, niewyraźnie
mówi o życiu wiecznem Jezusa „pierwszego ze zmarłych
1 pana królów świata".
Zatem niema ani jednego świadka zmartwych
wstania Jezusa. Bo trzebaby być zaślepionym przez teoby za świadectwo wskrzeszenia wziąć fakt prawdziwy
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czy kłamliwy, że w jakimś grobowcu znaleziono same
tylko chusty.
Jeżeli jednak zmartwychwstanie Jezusa nie ma zgoła
charakteru historycznego, naocznie stwierdzonego, rzecz
się ma inaczej, jak mówią z objawianiem się Chrystusa
apostołom i tłumom. To jest prawdą, pod warunkiem że
ją wyrazi w następujący sposób: Nie można zaprze
czyć, że pewnej liczbie osób w pierwszym wieku istnienia
Kościoła zdawało się, że widzieli i słyszeli Jezusa. Te
wizye ekstatyczne zdarzały się często w dziejach, przed
i po śmierci Chrystusa. Święty Bernard, święty Franci
szek z Assyżu, przekonani byli, że są w łączności z mo
cami niebieskiemi; Joanna d’Arc słyszała głosy; już bliżej
naszej epoki w ośmnastym wieku, zbuntowani protestanci
w Sevennach widzieli i słyszeli rzeczy „nadziemskie44 i nie
jest niemożliwem, że za naszych czasów, dwaj mali pas
tuszkowie z la Salette, a po nich Bernadetta Soubirons,
w zupełnie dobrej wierze opowiadali swoje wizye *).
Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntyan spo
rządził spis objawień Chrystusowych, które znane mu
były osobiście: „Jezus objawił się Cefasowi, potem dwunastum apostołom, potem ukazał się pięciuset braciom
naraz, z których wielu żyje jeszcze, a niektórzy pomarli.
Potem ukazał się Jakóbowi, potem wszystkim apostołom,
po nich wszystkich ukazał się mnie nędznemu4*...
Spis ten jest zapewne niezupełny, w epokach paro
ksyzmu religijnego, egzaltacyi mistycznej (a wiara w Powrót
Chrystusa była potężnym powodem egzaltacyi) wizyonerstwo
staje się zaraźliwem i „mimo zakazu danego Bogu, by
czynił cuda na tern miejscu44 jak wyrażono się w ośmnastem stuleciu, z powodu cudów świętego Medarda, cuda
mnożą się i wizye stają się objawem codziennym.
x) August D ide: „Szkice o nawróceniu św. Pawła“, str. 34

Fizyologowie znają dobrze i opisywali nieraz te epi
demie złud nadprzyrodzonych. Najwięcej podlegają im ko
biety i mężczyźni chorobliwie nerwowi. Marya Magdalena
była opętana przez siedmiu czartów; święty Piotr, wedle
następującego opowiadania z Aktów apostolskich, był za
wodowcem w ekstazie:
„Był w Cezarei człowiek imieniem Cornelius, setnik
w kohorcie włoskiej. Człowiek to był pobożny i bogo
bojny, jako i domownicy jego; rozdawawał liczne jałmużny
i modlił się ciągle. Około dziewiątej godziny dnia, ujrzał
w wyraźnej wizyi anioła Pańskiego, wchodzącego do jego
domu. „Kornelu!" zawołał anioł. Z wzrokiem w niego
wlepionym i pełen lęku Cornelius zapytał: „Czego żądasz
Panie ?“ A anioł odrzekł: „Modlitwy i jałmużny twoje
doszły do tronu Boga i Bóg zapamiętał je. Poślij teraz
ludzi do Joppe i wezwij Szymona zwanego Piotrem;
mieszka on u niejakiego Szymona powroźnika, którego
dom jest blizko morza.
Nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta,
Piotr około szóstej godziny wszedł na dach, aby się po
modlić. Głodnym był i zapragnął jeść. Podczas gdy przy
gotowywano mu posiłek, popadł w ekstazę. Ujrzał otw arte
niebo i przedmiot podobny do dużego obrusa, związanego
na cztery rogi, a w którym były wszystkie czworonogi
i płazy ziemi i wszystkie ptaki niebios, wolno spuszcza
jący się ku ziemi. I głos rzekł mu: „W stań Piotrze, zabij
i posil się". Lecz Piotr rzekł: „Nie, Panie, albowiem nigdy
nie jadłem nic skalanego i nieczystego". I powtórnie głos
ozwał się do niego: „Co Bóg czystem uznał, nie możesz
za skalane uważać". Zdarzyło się to do trzech razy, po
czerń przedmiot powrócił do nieba".
Święty Jakób, wedle tradycyi czasów apostolskich,
przygotowywał się do wizyi kilkudniowym postem, poczem mu się Chrystus ukazywał. Święty Paweł, epileptyk,
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mniemał się uniesionym do trzeciego nieba i postępował
i mówił tylko wedle wizyi, któremi był nawiedzany. Tea
tralnie wspaniałą wizyą na drodze do Damaszku, rozpo
czął święty Paweł swój żywot apostolski. Zdaje się być
pewnem, że opowiadanie, a raczej trzy opowiadania ze
znacznemi różnicami, przytoczone w Aktach apostolskich,
nie są autentyczne, lub przynajmniej są znacznie okra
szone, ale nie ulega wątpliwości, że przez całe swe
życie święty Paweł był wizyonerem. „Gdy apostoł, mówi
teolog ortodoksyjny Sabatier, zbliża się do chwili de
cydującej w swem życiu, widzimy zawsze jedno z tych
objawień wewnętrznych, które koniec kładzie jego wa
haniom i wskazuje mu drogę, jaką obrać winien. W chwi
lach największego niepokoju, najżywszego wzburzenia,
odbywa się w nim nagłe objawienie. Stwierdzamy to we
wszystkich ważnych chwilach jego życia. I tak: przy
pierwszym spotkaniu z faryzeuszami w Antiochii, obja
wienie (?) wskazuje mu drogę do Damaszku; gdy opuszcza
to miasto by rozpocząć swe wielkie nawracanie pogan,
ma wizyę w świątyni; wizya dalej otwiera mu drogę do
Europy (?); w innej mniej znanej okoliczności, gdy po
konany przez Anioła piekieł, który go policzkuje, wątpi
0 apostolstwie swojem, słyszy pokrzepiające słowa: „Ła
ska moja ci wystarcza'*. Wreszcie podczas owej strasznej
burzy, która na wybrzeża Malty ciska statek, wiozący go
do Rzymu, znów wizya zapewnia Pawła, że ujrzy Rzym
1 Cezara J). Teolog liberalny Holsten, o stylu mniej zawi
łym i myśli jaśniejszej, o wizyonerstwie świętego Pawła
mówi: Miał on przyrodzoną skłonność do ekstazy, jego
fizyczna kompleksya nadawała się do tego, był on ner
wowy, łatwo pobudliwy, chorowity, epileptyk, któremu
zdawało się, że obdarzony jest mocą czynienia cudów,
9 A. Sabatier: „Apostoł Paweł“, str. 80 i 81.
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wyrażał się chętnie mową zawiłą, zaledwie wymawianą
i umyślnie niezrozumiałą, w której obfitość gestów łą
czyła się z bezładem dźwięków i którą zwano glossolalia
(nadprzyrodzony dar języków). Jego tak zwana wizya
Chrystusa, jest tej samej natury, co jego zwykłe ekstazy.
Lekarze mają nazwę na tego rodzaju cierpinia.
Oto są osobistości, którym się Jezus ukazał. Są to
wszystko wizyonerzy. Co zaś do objawień tłumom bez
imiennym, stanowią one zjawisko często obserwowane
i nie mające wartości dla stwiedzenia autentyczności
faktu historycznego. Skłonność do ekstaz, doniosłość jaką
im przypisywano, tłomaczą ubóstwo objaśnień jakiemi, po
za apologiami ewangelicznemi, odznaczają się pisma No
wego Testamentu. Ludzie żyli w pełni marzenia i nadziei
wielkiego cudu, mającego pomścić i zbawić, i to w ystar
czało: „Pan przyjdzie; Pan nadchodzi41, temi słowami po
cieszano się w nędzy teraźniejszości i przygotowywano się
do radości i panowania obiecywanego w bardzo bliskiej
przyszłości. Pogardzano sprawami ziemskiemi, dyskusye
w mowie niezrozumiałej, świadczenie miłosierdzia, którego
nagrodą niebo być miało wypełniały godziny oczekiwa
nia. Partye teologiczne — bo istniały już partye — sta
rały się stworzyć Jezusa nie wedle rzeczywistości, o którą
niewiele się troszczono, ale wedle przesądów, tendencyi
i rozlicznych ambicyi, krążącej około legendy. Partya ju
daistyczna broniła tezy przewagi ludu żydowskiego, z któ
rego wyszedł Zbawiciel i nalegała na obserwowanie za
konu żydowskiego, jednocześnie jednak głosząc messyanizm Jezusa; Święty Paweł, rozszerzając tezę judeochrześcijańską, lecz nie odrzucając jej jednak całkowicie,
sprowadzał osobistość Jezusa do prostego tem atu teolo
gicznego: „Ale teraz Chrystus wskrzeszonym jest z m ar
twych i jest on pierwszym z tych, co umarli. Bo ponieważ
śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka także
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przyszło zmartwychwstanie. I jak wszyscy umierają
w Adamie, tak zmartwychwstają w Chrystusie". Rabiniczna dyalektyka świętego Pawła brała w posiadanie
chrystyanizm , zbliżał się czas, kiedy filozofia aleksandryj
ska ze swą anti-chrześcijańską ideą logosu pochłonąć
go miała.
Gmina żydowska, istniejąca w Aleksandryi, przyjęta
i wkrótce opanowana duchem helleńskim, nauczana i kie
rowana przez żyda Filona, współczesnego i nieraz prze
ciwstawionego Jezusowi, wymyśliła pojęcie istoty pośre
dniej między Bogiem a światem, rodzaj pod-Boga, od
Boga pochodzącego i przechowującego pod imieniem
Słowa (logos) myśl bożą, objawioną światu. Ten pod-Bóg,
będący z Bogiem od początku świata i przez którego
„wszystko co istnieje, uczynione je st“ stał się w opowie
ści teologicznej świętego Jana Jezusem samym, tym J e 
zusem, którego judeo-chrześcijanie zwali przecież synem
cieśli Józefa". Filozofowie religijni, upojeni metafizyką,
pochwycili to neo-platońskie pojęcie i wzięli je jako p re
tekst do alegoryi, które zastosowane do Starego Testa
mentu i później do pism chrześcijańskich, coraz bardziej
paczyły to co jeszcze historyą być mogło i do reszty po
grzebały ją w nowych mgłach.
By spopularyzować doktrynerstw o judeo-greckie i na
dać mu pozory kultu oryginalnego, liczono na cuda J e 
zusowe i na wizye apostołów. Na to głównie nacisk
kładziono.
XVI.
W S K A Z Ó W K I P IS M Ż Y D O W S K I C H I P O G A Ń S K I C H
TYCZĄCE

SIĘ JE Z U S A .

Zamiast poszukiwać dane, tyczące się rzeczywistego
istnienia Jezusa, starano się zmniejszyć ilość Ewangelii.
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Niszczono te, które niewygodne są dla supra-naturalizmu
i tryumfujących teologii. Wypowiadano wojnę piśmien
nym dokumentom żydowskim i pogańskim. Zaledwo spo
tyka się w talmudach, które ukryć się udało, wskazówki
takie, jak to przytoczona przez Derem burg’a: „Jezus wy
konywał czary i opętał m asy“, albo zdania, jak podane
przez Graetz’a w jego historyi żydów: „Trądycya mówi
że w wieczór paschy Jezus Chrystus został ukrzyżowany
i że przedtem przez dni czternaście sługa sądowy obwo
ływał publicznie: „ukamienowanym musi być ten człowiek,
który czarami swemi lud uwiódł. Ktokolwiek ma coś do
powiedzenia na jego obronę, niechaj się zbliży i mówi.
Ale nic nie znaleziono na jego korzyść".
Wszystko, co tylko miało pozór szczerze ludzkiej
biografii, stawało się podejrzanem lub ulegało przekształcaniom i depełnianiom, stanowiącym fałsz umyślny.
Jeden z tych najbardziej znanych „fałszów“ doko
nany został na szkodę historyka żydowskiego Józefa Flawiusza. W jego „Starożytnościach żydowskich, w księdze
XVIII, rozdziale III, umieszczono ustęp następujący:
„W tym czasie zjawił się Jezus, człowiek mądry,
jeśli wszelako człowiekiem zwać go należy, bo czynił on
rzeczy zadziwiające, a dla miłujących prawdę, był on Mi
strzem! Znaczna liczba żydów i Greków przystała do
niego. On to był Chrystusem. Zadenuncyowany przez star
szych naszego narodu, przez Piłata na ukrzyżowanie ska
zanym został. Ale ci, co go kochali, wytrwali w uczuciti
swem dla niego. Bo trzy dni po śmierci ukazał im się
na nowo żywy, jako zapowiedzieli boscy prorocy, którzy
o nim jeszcze mnóstwo rzeczy cudownych przepowiadali.
Dziś jeszcze istnieją ludzie noszący od niego nazwę chrze
ścijan".
Zdanie to jest prawdopodobnie słowo w słowo zmy
ślone, jak utrzymują w krytykach swych Reuss i nowo-
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cześni teologow ie; niezbicie pewnem jest, że nigdy żyd,
który żydem pozostał, jak Józef Flawiusz, i um arł w ierny
judaizmowi, napisać ich nie mógł. A więc, z widocznym
zamiarem, aby kazać pow iedzieć żydowi, czego nigdy po
wiedzieć, ani m yśleć nie m ógł — aby ta apologia chrze
ścijańska znalazła się w dziele historyka żydow skiego —
um ieszczono w zm iankow any ustęp w księdze S tarożytno
ści. W idać, z tego now ego przykładu, o jakie pobożne
oszustw a, o jakie trudności, wynikłe z obrachow anych
kłam stw , potykać się musi każdy, kto chce podjąć się nie
m ożliwego zadania: napisać historyę Jezusa.
W skazaliśm y już, jak mało znaczącem i są szczątki
wskazów ek, podane nam przez pisarzy pogańskich. Nie
ma nic u Juw enala, nic u Plutarcha, tak jednak drobiaz
gow ego. List do Trajana, pisany około roku 110 przez
Pliniusza m łodego, prokonsula Bitynii, którego autentycz
ność słusznie zaprzeczać można, nie daje żadnej wskazówki
co do życia Jezusa. Nieliczne ustępy z pism Sw etonjusza
i Tacyta pełne przygany dla chrześcijan, nie w spom inają o J e 
zusie. Są jednak ciekawe, bo m ożna odnaleźć w nich su g esty 
wne alluzye. Sw etonjusz m iesza żydów z chrześcijanam i i za
rzuca im, że są w Rzymie powodem ciągłych buntów i niepo
koi, za k tó re przypisuje odpow iedzialność niejakiem u „Chrestosow i" 1). Chwali N erona za to, że w ydaje na męki ludzi
„wyznających nowy i szkodliwy zabobon". Tacyt po pożarze
Rzymu uw aża ich za „zbrodniarzy, zasługujących na naj
większą surow ość". „Neron — pow iada — w ydał na najsroższe męki ludzi tych, nienaw idzonych za ich zbrodnie,
*) Co to za Chrestos ? W objaśnieniach do przekładu Swetoniusza p. Baudremont przypuszcza, że jest to Grek nawrócony
do judaizmu, wzniecający niepokoje w Italii. Prawdopodobniejszem
jest, że mowa tu o Chrystusie.
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a których lud zowie chrześcijanami. Nazwa ta pochodzi
od niejakiego Chrestosa, który za panowania Tyberyusza
skazany był na śmierć przez prokuratora Poncyusza Pi
łata. Ta szkodliwa sekta, zrazu zduszona, wkrótce rozpo
wszechniła się, nie tylko w Judei zkąd pochodziła, lecz
i w Rzymie samym, bo tu zbrodnie i nikczemności ze
wszystkich końców świata ściekają i znajdują obrońców.
Naprzód pochwycono tych, co przyznali się (do sekty,
czy też do udziału w podpaleniu stolicy?) i w skutek tego
zeznania wielkiej ich liczbie dowiedziono, jeżeli nie pod
palenia Rzymu, to przynajmniej nienawiści do rodu ludz
kiego.
Jakby dla igraszki znieważano tych, co szli na śmierć,
ubierano ich w skóry zwierząt, aby dać ich psom na roz
szarpanie; przybijano ich do krzyżów, niekiedy zapalono
ich jak pochodnie, by rozpraszali ciemności nocne. Neron
ogrodów swych użyczył na te widowiska, wyprawiał igrzy
ska cyrkowe, i mieszał się między lud w ubraniu woźnicy
lub sam kierował wozem.
Chociaż chrześcijanie byli winni i zasługiwali na najsroższe męki, litowano się jednak nad niemi, jak gdyby
śmierć ich nie była konieczna dla dobra ogółu, lecz była
zaspokojeniem okrucieństwa jednego człowieka" *).
Dlaczego gwałtowność prześladowań i okrucieństwo
męk wywołuje u Swetonyusza pochwałę dla Nerona, dla
czego Tacyt stale nazywa chrześcijan „winowajcami“
i uznaje ich za „zasługujących na śmierć"? Dwaj ci pisa
rze nie byli przecie ani sekciarzami, pełnymi nienawiści,
ani podłymi dworakami. O Neronie wyrażali się ze
zgrozą i pogardą. Gdzież szukać wytłomaczenia na to, co
z oddali wieków wydaje nam się niesprawiedliwością
i okrucieństwem?
!) Tacyt. An. LXV., 44.
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Wytłomaczenia szukać należy w politycznem i militarnem położeniu Rzymu, w stanie umysłów ogółu i w za
chowaniu się pierwszych chrześcijan.
Olbrzymie państwo było już zagrożone, kolonie z nie
chęcią znosiły jarzmo, które z dniem każdym cięższem
się stawało. Wszędzie były po trosze niezadowolenia,
bunty, zdrady, porażki, o których przybyła do Rzymu wia
domość drażniła dumę władczego narodu.
Zagubiona w tłumie patryotów, nacyonalistów, gar
stka ludzi niższego stanu, zapewne żydowskiego pocho
dzenia, radowała się z tego, co było smutkiem dla ogółu.
Ludzie ci powoływali się na osobistość, która wyrzekła
była, że: „ktokolwiek chce iść zemną, musi wyrzec się
ojca, matki, żony, dzieci, sióstr swych i braci, nawet ży
cia własnego“. Ich mowa i sposób postępowania upowa
żniały do wszelkich posądzeń. Ci ludzie biedni, prawie
wszyscy cudzoziemcy, żydzi z pochodzenia, spodziewali
się, że nastąpi koniec świata. Odmawiali służby wojsko
wej i zapowiadali bliski upadek państwa. Wierzyli w na
stanie królestwa Bożego, w którem biedni i maluczcy
zajmą miejsce bogaczów i możnych. Powiedziano im, że
ta szczęśliwość boska- poprzedzona będzie nieszczęściami
jednostek i katastrofą społeczną, poczem otworzą się nie
biosa, aby w całej chwale ukazać po prawicy Boga, wśród
legionu aniołów, świeżo zmartwychwstałego Syna Bożego.
Im bardziej mnożyły się nieszczęścia, tern wstąpienie do
nieba stawało się bliższe. A było to dla tych nieszczęśli
wych odwetem, zbawieniem, tryumfem.
Wiara ta, która wydała męczenników, która była
jedną z głównych przyczyn utwierdzenia chrześcijaństwa,
była dla Rzymian najohydniejszem szaleństwem. Tern tłomaczy się i nienawiść motłochu, i bezlitosne sądy Swetoniusza i Tacyta o „tym wstępnym zabobonie, wyszłym
z Judei, aby się rozszerzyć aż do Rzymu“.
A. Dide: „Religie".
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W tym stanie umysłów, w tern oczekiwaniu niebiań
skiego zwycięstwa, prześladowanie polityczn e*) mogło
mieć tylko jeden skutek: ułatwić i pomnożyć zwycięstwa
!) W studyum swem nad prawnemi podstawami spraw prze
ciw męczennnikom
(Compt. rend. Acad, inscrip. 1869 str. 358) p.
Ed. Leblanc, badając prawnośó prześladowań, przyznaje, że pierwsi
chrześcijanie skazywani bywali na zasadzie ogólnych praw policyj
nych; nie stosowano do nich miar wyjątkowych. Pierwsze prześla
dowania miały źródło raczej polityczne niż religijne
I. Filon leg. ad. Caium 40 stwierdza, że cesarze rzymscy po
zostawiali żydom wolność religijną: „August pozwolił żydom zamie
szkiwać znaczną część Rzymu po za Tybrem. Większość jeńców wo
jennych, przywiedzionych z Italii i wyzwolonych, stała się obywa
telami rzymskimi, otrzymali oni wolność od swych panów i nie byli
obowiązani wyrzec się za to żadnego ze zwyczajów swego kraju
Cesarz wiedział, że mieli oni bóżnice, gdzie zgromadzali się szcze
gólnie w dzień świąteczny szabasu i wyznawali jawnie wiarę swych
ojców, wiedział, że zbierają pierwociny i posyłają pieniądze do J e 
rozolimy przez delegatów, którzy tam składają je na ofiarę. Jednak
me wypędził ich z Rzymu i nie pozbawił praw obywatelstwa, chciał
on, aby instytucye ich tak samo utrzymane tu były, jak w Judei
me wprowadził żadnych zmian w bóżnicach, nie przeszkadzał zgro
madzeniom, w których uczono praw naszego zakonu, i nie opono
wał, aby zbierano pierwociny. W reszcie wykazał tyle względności
dla naszych zwyczajów religijnych, że świątynia nasza nietylko zbogaconą została darami członków jego dworu, ale nadto nakazał im
na swoj koszt składać całkowite ofiary i całopalenia Bogu Najwyż
szemu. Ofiary te odbywają się jeszcze i pozostaną, jako wieczyste
świadectwo cnót cesarza. W Rzymie ilekroć lud otrzymywał mie
sięczną daninę pieniędzy i zboża do podziału, żądał aby pamiętano
o żydach; jeżeli dobrodziejstwo to wypadło w sobotę, dzień w któ
rym nasi współwyznawcy ani dać, ani nic wziąć nie mogą, szcze
gólniej mc co jest zyskiem, rozdający otrzymywali rozkaz, aby ze
względu na żydów rozdawnictwo na następny dzień odłożyć... Toż
samo było za Tyberyusza, mimo prześladowania wywołanego w zglę
dem nas w całej Italii przez Sejana... Po jego upadku Tybereusz
nakazał wszystkim zarządom prowincyi... aby żadnych zmian nie
wprowadzać w naszych zwyczajach... i uszanować nasze prawa, jako
przyczyniające się do ładu publicznego".
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wiary chrześcijańskiej. Czemże było kilkogodzinne męczeń
stwo wobec obietnicy blizkiej i wiecznej szczęśliwości ?
Wspomnienie pierwszych prześladowań miało jeszcze
i ten wynik, że z pomocą wstawień, dopełnień, przekształ
ceń zmieniło nie tylko legendy, tyczące się Jezusa, ale
i zdania, nauki, parabole, których ojcowstwo mu przypi
sano. Kazanie na Górze, nauki udzielane apostołom pełne
są alluzyi do faktów, zaszłych dawno po śmierci Jezusa.
Legendy i parabole Jezusa przekształcano faktami prawdziwemi lub zmyślonemi. Każda nowa gmina chrze
ścijańska chciała mieć swoją własną, równie legendarną,
0 ile można równie cudowną, biografię „Zbawiciela", który
miał się zjawić na nowo. Dodawano szczegóły, wymyślano
maksymy, mnożono szczególnie opowieści o cudach. Wiara
w nadzwyczajność była wszędzie. Dziwy, któremi prze
pełnione było istnienie Chrystusa, cuda jakie czynili apo
stołowie, były głównym, a często jedynym argumentem,
używanym dla nawracania.
Origenes, jeden z najświatlejszych i najniezależniejszych mężów Kościoła wojującego, doszedł do tego, że
utrzymywał, iż pewne słowa w pewien sposób wymówione,
mogą zmienić ład świata i leczyć choroby. Wywoływania
duchów, magia, demonologia miały gorliwych adeptów
zarówno u pogan, jak i u chrześcijan. Niedorzeczność
płynęła pełnem korytem. Chciano cudów i jeszcze cudów
1 zawsze cudów. Musiało ich być zadużo, ażeby wreszcie
było ich dość.
I istotnie pewnego dnia było ich za dużo. Odrzucono
„Ewangelie dziecieństwa" pełne cudów, z których niektóre
są doprawdy ładne i estetycznie przewyższają cuda z wie
przami, cud z monetą, z pięciu Chlebami i dwiema rybami,
cud z przechadzki po falach, z przeklętem drzewem figowem, z przemianą wody w wino, z wyleczeniem trądu
przez same tylko dotknięcie, cud z nagłem wyleczeniem
10*
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uschłej ręki, cud z natychmiastowem uleczeniem niewiasty,
która „od dwunastu lat chora", „cierpiała bardzo w rękach
lekarzy", „wydała wszystko co posiadała", nie doznała ża
dnej ulgi", ale „raczej coraz bardziej była chora", i mnó
stwo innych cudów, które przepełniają Ewangelię na każ
dej stronicy.
Czyż niema doprawdy cudnie dziecinnego wdzięku
legenda o Jezusie i lwach? Na drodze z Jerycho do J o r
danu, blisko rzeki była jaskinia, w której żyła lwica z lwiąt
kami. Wielki strach w okolicy. Nikt nie śmiał przejść tamtędy. Dziecię Jezus, dla uspokojenia mieszkańców idzie
do jaskini. Wchodzi do niej. Lwiątka poczynają skakać
koło niego i lizać jego boskie ręce. Stare lwy przybiei patrzą na dziecię z czułością. W mieście wzrusze
nie wielkie. Co się stało z małym Jezusem? Pewnie lwy
go pożarły. Oto co mówią, ale nikt się nie rusza. Boją
się. I oto idzie dziecię w orszaku starych i małych lwów,
a wszystkie lwy ciche i łaskawe. I mały Jezus oznajmia
ludowi, że drapieżne zwierzęta rozumniejsze są od ludzi.
Umieją poznać boskość. Potem dziecię zwraca się do lwów,
zaleca im łagodność, i każe im nie zjadać więcej ludzi,
bo i oni staną się rozumnemi. To powiedziawszy, mały
Jezus powraca do swej matki.
Stawszy się potężnymi, chrześcijanie nietylko ska
zali na zapomnienie i zniszczyli księgi, których naiwność
zdawała im się nie wygodną. Nie; zajęli się też zniszcze
niem publikacyi wrogich chrystyanizmowi. Ukazało się
ich bowiem było dość dużo.
Wobec nowej religii filozofowie greccy zajęli po
czątkowo stanowisko obojętne, ironiczne, lekceważące.
Nie sądzili, by pogardzeni żydzi, biedni niepiśmienni ludzie
byli poważnymi przeciwnikami, uważaliby byli za poniże
nie dla siebie zwlaczać podobnych doktrynerów, dysku
tować z nimi o ich przekonaniach i marzeniach. Jednak
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gdy spostrzeżono, że liczba tych pogardzanych nieuków
fanatycznych gwałtownie wzrasta, niepokój zastąpił lekce
ważenie. Starano się przeciwstawić propagandę propa
gandzie, i znaleźć skuteczne sposoby powstrzymania roz
woju chrystyanizmu. Apologetycznym pismom chrześcijan
przeciwstawiono inne pisma polemiczne. Dowiadywać się
poczęto o pochodzeniu nowej doktryny, jakoteż o oso
bistości Jezusa. Ewangeliom, nabrzmiałym od cudów, prze
ciwstawiono opowieści realistyczne, w których gorzki styl
pamfletu zastępował szaloną egzaltacyę panegiryków.
Opowiadania historyczne i krytyczne wrogów chrystya
nizmu miały wielkie znaczenie. Niestety, niewiele o nich
dzisiaj dociec możemy. Gdy chrześcijanie wzrośli w siłę,
zniszczyli księgi swych przeciwników. Posiadamy tylko
wskazówki bardzo pobieżne lub bardzo niejasne, zabłą
kane i zagubione w księgach apologetycznych i zapoży
czone bądź z literatury żydowskiej, bądź z literatury po
gańskiej.
Jeden dokument jednak ocalał i doszedł nas w oka
leczonych fragmentach. Zawiera on ciekawe szczegóły
0 pochodzeniu chrześcijaństwa i o życiu jego założyciela.
Jest to rodzaj anti-ewangelii, wydanej w drugim wieku
ery chrześcijańskiej przez filozofa Celsa pod tytułem :
Księga prawdy. Dzieło to, które Bossuet uważał za naj
groźniejsze ze wszystkich, jakie kiedykolwiek napisano
przeciwko chrześcijanom, poprzedziło zjawienie się licz
nych traktatów Porfira, Juliana, Hieroklesa, zakazanych
1 zniszczonych jak i tyle innych.
Spróbujemy je zanalizować. Zadanie to ciężkie, bo
Księga prawdy nie istnieje w stanie całkowitym.
Rozrzucona ona jest i poobcinana w pismach jednego
z Ojców kościoła, Origenesa, który w trzecim wieku po
stanowił jej dowodzenia odeprzeć. Tam szukać należy
myśli i dowodzeń filozofa greckiego. Trzeba spróbować
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odnaleźć je w gąszczu pasożytniczej argumentacyi, w gma
twaninie dyskusyi teologicznych i pobożnych spekulacyi.
Czyż można być pewnym, mimo drobiazgowej ostrożności,
że to nie jest tekst zmieniony, przekształcony, kłamliwy?

ANTI-EWANGELIA CELSA.
I.
KSIĘGA P R A W D Y .

W drugim wieku ery chrześcijańskiej, za panowania
cesarza Adryana, zył prawdopodobnie w Rzymie, filozof
imieniem Cels, wyznający doktryny Platona, Pytagoresa
i Empedokla. Człowiek ten rzadkiego umysłu, wysokiej
wiedzy, stał się jednym z zaufanych Marka Aureliusza
i towarzyszył mu może w jego podróżach. Przebywał
w^ Fenicyi, w Palestynie, gdzie spotkał fałszywych proro
ków, których przekonał o oszustwie i którzy sami do
swych kłamstw i oszukaństw się przyznali. Prawdopo
dobnie zwiedził też Egipt. Istotnie z oryginalnemi szcze
gółami, a nie jak ktoś mówiący tylko ze słyszenia, opisuje
on rozmaite religie tego kraju i spełniane w nim czary.
Znał dobrze literaturę grecką i literatury wschodnie.
„Wszystko słuszne i piękne, co znajduje się w Biblii —
pisze on — powiedzianem już było, i to lepiej nawet,
przez Greków, bez śmiesznych gróźb i obietnic ze strony
Boga i jego Syna“. Zaznacza niemoralność legend żydow
skich, gdzie bracia Kain i Abel, Jakób i Ezaw, zasadzają
się na siebie; niemoralność matek, posługujących się
oszustwem, jak Rebeka, która ściąga na Jakóba błogosła
wieństwo, przeznaczone dla Ezawa, piętnuje Lotta ucie
kającego z córkami z płonącego miasta, Thamarę i Onana
z ich sprośnemi praktykami. W imię spirytualizmu filozo-
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ficznego powstaje przeciwko dziwnej hypotezie o Bogu,
odrębnym od świata i o Bogu w ludzkiej postaci, który
schodzi na ziemię i przechadza się w raju ziemskim, uka
zuje się pod różnemi postaciami, przemawia w języku
hebrajskim, i ma Syna z krwi i ciała. Cels posiada roz
ległe i dokładne wiadomości o kościołach chrześcijańskich,
które rozdziela już na „wielki kościół" i na sekty dyssydenckie, zna pierwsze trzy ewangelie i część będących
w obiegu pism, których śladu nie ma już obecnie. Czytał
też z uwagą pisma apologetów chrześcijańskich.
Znudzony opowieściami o Jezusie, które za fałszywe
uważał, postanowił w pracy historycznej i dyalektycznej,
wykazać próżność roszczeń chrześcijańskich i fałsz dowo
dzeń, odnoszących się do osoby Jezusa Chrystusa. Praca
jego — Rozprawa o prawdzie — miała między poganami
i w całym świecie uczonym, rozgłośną sławę. Przeciw
nicy nawet przyznawali, że przeciwko chrześcijaństwu
Cels użył wszelkiej broni, jakiej dostarczyć może sub
telna wiedza i kunszt pisarski. Zebrał był wiadomości
i objaśnienia niebezpieczne, przesiał przez sito nowe dok
tryny, nie żałował ironii, szyderstwa, ścisłej argumentacyi,
dyalektyki przenikliwej i potężnej. Wielu chrześcijan —
jak podają, po przeczytaniu książki Celsa, porzuciło swą
wiarę.
Dzieło to, jak tyle innych wymierzonych przeciw
chrześcijaństwu, zniszczono, gdy chrystyanizm zwyciężył.
Nie znalibyśmy go wcale, gdyby jeden z Ojców
kościoła nie probował był odeprzeć zawartych w niem
zarzutów i nie osądził, był że odparł je tryumfalnie. W tej
polemice zawarte są ustępy z Księgi prawdy; historycy,
głównie doktór Keim z Zurychu, usiłowali połączyć je
i odbudować z nich w całości pracę Celsa; nadzieja ta
okazała się płonną. Przezorniej jest te rozrzucone i po
obcinane cząstki pracy uważać jedynie jako wskazówki.
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Jakkolwiekbądź fragmenty te dostarczyć mogą materyału
do żywego rozdziału dziejów, do odbudowania przy
puszczalnego i oryginalnego żywota Chrystusa.
Twierdzenia Celsa odeprzeć podjął się jeden z naj
większych umysłów świata chrześcijańskiego, sławny filo
zof, teolog Origenes, którego teorye o przechodzeniu dusz,
wydały się herezyą prawowiernym katolikiem. Origenes,
namówiony przez przyjaciół do zwalczenia Celsa, nie
mógł nie przytoczyć fragmentów tej pracy. Czy przyto
czył z niej najlepsze, najbardziej przekonywujące, najbar
dziej decydujące? Należy wątpić o tern; bądź co bądź,
przytacza ich dosyć, ukazuje nam dość, by z poza gm a
twaniny subtelnej i zarozumiałej polemiki, dać nam poznać
co pisarz, erudyta, filozof w drugiem stuleciu nowej ery
myślał o założycielu religii chrześcijańskiej i o legendach,
które otaczały jego osobę, rodzinę, uczniów i naukę.

II.
NARO DO W O ŚĆ I N A R O D Z E N IE JE Z U S A C H R Y S T U S A
W E D L E CELSA.

Napisać biografię Jezusa łatwiej było w drugim
wieku ery chrześcijańskiej, aniżeli dzisiaj. Dokumenta były
liczne, choć sprzeczne, i tradycye można było jeszcze kon
trolować. Zadanie nie było jednak łatwe, bo według za
pewnień Celsa, chrześcijanie mieli zwyczaj zmieniać, fał
szować, przekręcać fakta, pisma i słowa, wedle potrzeb
swych polemik. „Opowiadacie nam bajki, mówi Cels,
zwracając się do chrześcijan, a nie umiecie nawet nadać
im prawdopodobieństwa, choć niektórzy z was, jak ludzie
po pijanemu własną rękę na siebie podnoszący, po trzy,
cztery i więcej razy przekształcali teksty waszych ewan
gelii, aby módz zaprzeczyć temu, co wam zarzucają. Mimo
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tych nieuczciwych ostrożności, można stwierdzić, że chrze
ścijanie łudzą się i chcą łudzić innych. Żeby dowieść, że
bohater ich jest istotą wyższą nad wszystkie inne boskie
i ludzkie istoty, zaczynają od tego, że należy on najpierw
do plemienia uprzywilejowanego ponad wszystkie inne,
do narodu od Boga wybranego, a powtóre do najzna
komitszej rodziny zrodzonej z tego plemienia. Pod obu
względami mijają się z prawdą.
Czem jest naród żydowski ? Jest to naród najbardziej
pogardzany i wyszydzany ze wszystkich narodów. Zawsze
zwyciężany w dziejach, jest on zbiorowiskiem osobników
brudnych, chciwych, posępnych, służalczych.
Wszędzie i zawsze, w każdej epoce, przez swe zwy
czaje nietowarzyskie, swoj manię wyodrębniania się, swą
nędzną chciwość i mściwość, wzbudzał uczucia antypatyi
i wstręt.
Wszyscy poeci, historycy, moraliści, mówiąc o nim
wyrażali się z lekceważeniem. Żydzi mają obyczaje dziwne,
podłe lub dzikie. Bezwstyd żydówek jest faktem stw ier
dzonym przez każdego co się do nich zbliżył, żyd zaś
zawsze gotów jest do lichwy lub zdrady.
Jedyna wyższość jaką posiadają, to arogancya1). Ci
dawniejsi niewolnicy Egipcyan, „ta rasa pogardzana i pox) Ta surowa ocena „żyda" i neo-chrześcijanina wydała się
naturalną p. Juliuszowi Soury, kiedy w dziele: „Jezus i Ewangelie"
mówi: „Odium humani generis, to straszne słowo Tacyta doskonale
określa opinię starożytnych o żydach i chrześcijanach. Jakie poję
cie mogli mieć o tych ludziach, już nietylko taki filozof jak Seneka,
wytworny pisarz jak Petroniusz, uczony jak Pliniusz starszy, ale
wprost człowiek wykształcony i wychowany. Jak Rzymianin zdolny
podziwiać Cycerona i Horacego, mógłby widzieć coś innego, niż
fanatyków najgorszego gatunku, w tych ludziach smutnych i ponu
rych, którym obca wszelka grzeczność i wytworność, w tych lu
dziach źle mówiących po grecku, ciskających nienawistne spojrzenia
na wszystko co ich otacza, na widowiska, przepych Świątyń, tryumf
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gardy godna, ten lud drapieżny i brudny ma pretensyę być
ponad wszystkiemi innemi i wyobraża sobie, że świat
stworzonym został na podnóżek jego d u m y „ N a m , utrzy
mują żydzi, Bóg objawił przyszłe zdarzenia, zaniedbując
wszechświat, czuwał nad nami wyłącznie; przysyła nam
heroldów swoich, bo chce wieczne z nami utworzyć przy
mierze. On jest prawdziwie Bogiem, a my idziemy po
nim, albowiem jesteśm y wyłącznie stworzeni na obraz
i podobieństwo jego. Wszystko jest nam podległe: ziemia,
wody, powietrze, gwiazdy; wszystko dla nas stworzonem
zostało i posłuszeństwo nam winno; a że kilku z pośród
nas bezbożnością się plami, że nie zajmujemy w świecie
należnego nam miejsca, przeto Bóg zeszłe Messyasza, który
ustanowi rzeczy jak być powinny i świat u naszych stóp
złoży “.
Czyż podobne sądy tolerować można? Przemawiając
w ten sposób Żydzi podobni są do mrówek, żab, nieto
perzy, glist ziemnych, rojących się w błocie i głoszących
każde z osobna, że jest największe przed Panem świata.
Takie szaleństwo pychy u narodu nie jest znakiem wyż
szości lecz upodlenia.
Bo ostatecznie duma aby ją znieść można, musi mieć
przyczynę, pozór racyi bytu. A gdzie jest przyczyna u tego
narodu poddanego, rzucanego na wszystkie wiatry jak
śmieć, którego nikt podjąć nie chce. Czy polega ona może
na piękności ich instytucyi społecznych, na oryginalności
ich filozofii, szczytności ich religii, potędze i blasku ich
armii; w tych ludziach, zbierających się w tajne konwentykle, aby
przeklinać społeczeństwo, którego są niepotrzebnemi pasożytami,
i aby powtarzać sobie do syta ze śmiesznem uporem, że Szatan
jest panem świata, że Jezus przyjdzie wkrótce i że przez tysiąc lat
rządzić będzie w Jerozolimie na gruzach cesarswa rzym skiego.
Poganie zmuszeni byli śmiać się z tak śmiesznych wyobrażeń**.

odkryć naukowych? Jeżeli żydzi mają te zasługi, oni jedni
tylko spostrzegli je. Kosmogonia ich jest zupełnym non
sensem. Mojżesz i prorocy nie znając ani natury świata,
ani ludzi, opowiadali o tern zdumiewające głupstwa. Utrzy
mują naprzykład, że Bóg stworzenie świata na sześć dni
rozdzielił, a podczas pierwszych dni światło, niebo, słońce,
księżyc i gwiazdy nie istniały jeszcze, skoro jedne stwo
rzone zostały drugiego dnia a inne dopiero czwartego.
Cóż to są zatem za dni? W ierzą jeszcze, że Stwórca za
żądał, aby mu zesłano światło i że zawołał: „Niech się sta
nie światło!" Ale przecież nie pożyczył go chyba z góry,
jak ktoś zapalający świecę swoją o świecę sąsiada... Nie
rozpatruję teraz jaki jest początek świata, jaki ma być
jego koniec, czy istniał zawsze i jest wieczny, czy miał
początek, czy nie będzie miał końca, nie rozpatruję tych
kwestyi, ale utrzymuję, że niedorzecznem jest przedsta
wiać nam Boga, który występuje ze swej wieczności dla
stworzenia świata i puszcza go potem na los szczęścia,
Boga, który lud i świat, przez wprowadzenie zła karze
potem za to, w czem sam tylko zawinił i za co sam jest
odpowiedzialny".
Diderot najlepiej to wyraził Sławnem swem zdaniem :
„Cóż to za Bóg, który zabija Boga, aby uśmierzyć Boga?
Celsus mówi dalej: Sięgając wyżej, rozpatrzmy, jak
nieudolni i nieprzyzwoici są żydzi, utrzymując w swych
księgach religijnych, że Bóg dał rozkaz tej rzeczy być,
lub innej narodzić się, że część pracy swej wykonał
pierwszego dnia, drugą — drugiego, trzeciego, czwatego,
piątego, szóstego.
Rzekłbyś, robotnik leniwy, próżniak, potrzebujący
wypoczynku dla nabrania sił i wytchnienia po trudach.
Czyż wolno wierzyć aby nieskończoność znużyć się
mogła ?
Ale żydzi, przechwalający się swą wyższością reli-
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gijną, nie umieli nawet wznieść się do rozumnego, filozo
ficznego pojęcia Istoty boskiej, ich Bóg jest osobą podo
bną do nich; mówi głosem, ustami, jak gdyby Bóg
miał głos, usta, lub rzecz jaką, o której mieć możemy po
jęcie. To też śmiesznem jest utrzymywać, jak to czynią
oni, że ciało ludzkie zrobione jest na obraz Boga, który
nie ma ani kształtu, ani barwy, ani substancyi. Wszystko
pochodzi od niego; słowami nie da się on wyrazić i żadna
nazwa nie jest dlań właściwa, bo niema on nic, coby mowa
wyrazić mogła“.
Pozbawione otaczającej ich retoryki, nawet zapewnie
nia proroków są tylko najbardziej powierzchownym i po
spolitym antropomorfizmem.
Czyż zaś Mojżesz, o którym żydzi mówią jako o czło
wieku natchnionym, nie jest głównym twórcą tej kosmogonii bezgranicznie dziecinnej?!
Wyższość, którą się szczycą żydzi, czy ma za powód
zwyczaj obrzezania? „Jest to zwyczaj, który zapożyczyli
od Egipcyan“. Czy zasadza się na tern, że stworzeniu
świata nowszą datę naznaczyli? Świat, jeżeli nie był zawsze,
jest daleko starszym aniżeli sobie wyobrażają. Czy py
sznią się dla tego, że nie jadają mięsa wieprzowego? Ależ
Kolchidejczycy nie jadają go także; Pytagores i jego
uczniowie zabraniają żywić się tern co żyło! Jeść lub nie
jeść rzecz tę lub inną, obojętnem jest bóstwu, i przywią
zywać jakąkolwiek wagę religijną do tego co jeść można
jest to po prostu szydzić z bóstwa.
Jeśli —mówi Cels - Żydzi wbrew oczywistości przypi
sują sobie z powodu swych opinii teologicznych, mądrość
wyższą, i mając się za światlejszych, ostentacyjnie zazna
czają pogardę dla innych, jako dla istot nieczystych i niechcą obcować z nimi, powiem im, że samo ich w y
znanie o ile tyczy się niebios, nie jest ich wyłączną wła
snością, że nie mówiąc już o innych, Persowie, jak przy-
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tacza Herodot, mieli je oddawna. „Zwyczajem ich jest,
pisze, składać ofiary Zeusowi na najwyższych szczytach
gór..."
„Należy się zgodzić, sądzę, że nazwa nie gra żadnej
roli i że jest rzeczą podrzędną, czy Zeus zowie się Naj
wyższym, Adonai lub Sabaoth".
Żydzi, „których pycha i zarozumiałość tak ciężkie
otrzymała nauki", i którzy, jak mówią chrześcijanie, przez
Boga za godnych uznani zostali, by światu dać Boga, czy
posiadają historyę, która zasługuje na podziw ludzki ?
Czemże są? Niewolnikami, zbiegłymi z Egiptu, wy
gnańcami, zbiegami przewrotnymi i nierzetelnymi. „Nie
uczynili nigdy nic, coby wartem było zapamiętania, nigdy
nic nie znaczyli w świecie. W szalonej swej pysze „ludzie
ci zupełnie nie wykształceni wymyślili tę grubą opowieść:
Bóg własnoręcznie stworzył człowieka. Człowiek ten jest
ich przodkiem. Bóg tchnął weń swego ducha; z żebra
jego wyciągnął niewiastę i tej improwizowanej parze wy
daje rozkazy, przeciwko którym wąż powstaje. Podszepty
tego węża zwyciężają przykazania Boże. Czyż nie jest to
bajka dobra dla starych bab, opowiadania bezbożne, gdzie
Boga robią tak słabym od początku samego, że nie może
wymódz posłuszeństwa od jednego człowieka, od czło
wieka, którego sam utworzył.
Następują potem dziecinne baśni: historya pewnego
potopu i nadzwyczajnej arki zawierającej wszystkie istoty
ziemskie, bajka o gołębiu i synogarlicy, służących za posły.
Opowiadania śmieszne „zaledwie dobre dla bawienia dzieci!
Czyż trzeba przypominać jeszcze legendy o dzieciach zro
dzonych z niewiast leciwych, o niesnaskach, zasadzkach,
oszustwach matek, o Bogu rozdzielającym barany i wiel
błądy swym najmilszym synom, przygodę Lotha i jego
córek, braci sprzedających, brata sprzedanego, ojca oszu
kanego „znakomitą i boską rasę Żydów", przeniesioną do
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Egiptu i osiedlającą się w najnędzniejszym zakątku tego
krajuM...
Oto piękne roczniki świątobliwości; i jakże znako
mite! „Najrozsądniejsi wśród Żydów wstydzą się tych
śmiesznych fikcyi i usiłują wywikłać się z nich, posługu
jąc się alegoryą; ale opowiadania te nie znoszą alegoryi,
a te, których próbowano, są bardziej jeszcze haniebne
i niedorzeczne niż opowiadanie samo, zdradzają bowiem
dziwaczne usiłowania ku ustanowieniu związku między
rzeczami, gdzie cienia związku nie m a“.
Jeśli żyjemy powszechnym i niewzruszonym ładem,
jak śmieli żydzi przypisać Bogu obyczaje i zachowanie
się człowieka gniewliwego, zawsze gotowego do gróźb
i obelg; i czy nie jest szczytem śmieszności z ich strony
mówić, że Bóg za naród wybrany wybrał lud, któremu
spalono miasta, który doprowadzono do nędzy i który
jest kolejno przedmiotem nienawiści i wzgardy dla in
nych narodów, a dla którego Bóg nic nie czyni, by było
inaczej ?
Z tych niezbitych przykładów, które jak mówi Celsus, możnaby jeszcze pomnożyć, wynika, że wbrew za
pewnieniom chrześcijan, Jezus należy nie do rasy uprzy
wilejowanej, wybranej od Boga, wielkiej i szlachetnej,
lecz do rasy od Boga opuszczonej, nędznej i wzgardzo
nej. A teraz, czy zgodne jest z prawdą, że zrodzonym zo
stał z rodziny znakomitej, z krwi królewskiej *)?
Jest to nowe oszustwo i nowe szaleństwo jego wy
znawców. Aby się o tem przekonać, dość jest czytać do-

!) Celsus nie powątpiewa o rzeczywistem istnieniu Jezusa.
Żyd Tryfon, osobistość, którą m ęczennik Justynian wyprowadza na
scenę w swoim Dyalogu z Trytonem, przeciwnie, przeczy istnieniu
i ukazaniu się Jezusa na ziemi. „Jeśli się urodził i istnieje gdzieśkolwiek - mówi - jest zupełnie nieznanym".
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kumenta, na które sami się powołują. Celsus uzupełnia je
tradycyami żydowskiemi, surowo zabronionemi lub przemilczanemi przez apologetów chrześcijańskich. Jest w nich
realizm brutalny, ale z pewnością łatwiejszy do przyjęcia,
niż pełne cudów legendy.
Aby wykazać, że Jesus jest z rodziny wybranej i kró 
lewskiej, co robią ew angeliści? Wydają genalogie nie
zgodne, które mimo licznych przerabiań, przeczą sobie.
Jedna z nich, przez dziwactwo, świadczące o głębokiej ciem
nocie umysłowej, tyczy się Józefa, którego jednak uwa
żają za obcego narodzeniu Jezusa!
Co zaś do Maryi i jej przodków apologeci chrze
ścijańscy nie byli szczęśliwie natchnieni. Marya tak nie
przypuszczała, że urodziła pełna chwały i że Syn jej jest
istotą nadziemską, że uważała go za „szaleńca" i chciała,
według Ewangelii, kazać go uwięzić i zamknąć. „Genea
logia ta jest arcydziełem szalonej dumy i nierozumnego
wyrachowania".
Zresztą jak można mówić o przodkach, ludziach,
skoro Jezus, wedle Ewangelii, jest w prostej linii Synem
Boga i poczętym został za sprawą Ducha Świętego? Celsus
podnosi tu ile, z punktu widzenia filozoficznego i religij
nego, jest bezbożności ile sprzeczności ze spirytualistycznem pojęciem bóstwa, w słowach Ewangelii o cudownym
narodzeniu Chrystusa. Czy można pojąć Boga, co się rodzi,
dziewicę rodzącą? „Jeśli Bóg chciał ducha własnego ze
słać na ziemię, czyż potrzebował tchnąć go w łono nie
wiasty? Pisma biblijne przedstawiły go nam na początku
stworzenia świata urabiającego ciało dla umieszczenia
swego ducha. Jeśli mu sposób ten był znanym, jak mo
żna wyobrazić sobie, żeby szukał innego, i jakiego je
szcze!...
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Ukazanie się ziemskie po dziewięciu miesiącach po
bytu w łonie niewiasty i przez miejsce skalane?
Pozostawmy na stronie to pokrewieństwo imaginacyjne, rzeczywistość jest zupełnie inna. Wiemy na pewno
coś o tern. „Jezus, mówi Celsus, pochodzi z małej wioski
w Judei, zrodził się z biednej wiejskiej kobiety, którą sąsiedzi niezbyt szanowali. Mąż jej z zawodu cieśla, wypę
dził ją, dowiódłszy jej cudzołóztwa z żołnierzem imieniem
Panthera. Wypędzona błąkała się tu i owdzie i we wsty
dzie porodziła tajem n ie\
Skąd wynika ta tradycya? Gdzie była w obiegu?
Celsus nalega na nią i w wielu ustępach cytowanych przez
Origenes’a powraca do „niemoralnego prowadzenia się
Maryi , do opuszczenia w jakiem ją mąż pozostawił i do
nieprawnego urodzenia jej syna. Origines ciekawie od
piera to oskarżenie: „Celsus — m ów i— zgadza się z nami
że Józef nie jest ojcem Jezusa i zdaje się uznawać wbrew
swej woli coś nadprzyrodzonego w jego narodzeniu, jak
to wynika ze starań aby wynaleźć śmieszną bajkę o żoł
nierzu Pantherze. Tym to właśnie wymysłem zgadza się
z nami, że Józef nie jest ojcem Jezusa“. Celsus więc
z własnej wyobraźni wyciągnął historyę o rzymskim żołnieizu-kochanku? Czyż nieprawdopodobniejsze jest przy
puścić, że opowiadanie to krążyło wcześniej między prze
ciwnikami Jezusa, w świecie żydów nienawróconych ?
Zresztą, jeśli nie wierzyć w cudowne narodzenie, a przyj
mować, jak to czyni Celsus, za pewnik że Józef nie jest
ojcem Jezusa, jak uniknąć hypotezy uwiedzenia, rozpusty,
cudzołóztwa? I w czem hypoteza ta, narzucona oniemal
przez niedorzeczną legendę o cudownem narodzeniu i o ko
micznej roli odegranej w tern przez Józefa, w czem
z punktu widzenia czysto ludzkiego, hypoteza ta szkodzić
może osobie Jezusa? Czyni z niego ofiarę od samego
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urodzenia, stawia go w położeniu, które tylko współczu
cie i litość wywołać m oże1).
Dowiedzionem jest obecnie, że opowieść o żołnierzu
Pantherze jest pochodzenia żydowskiego. Wzmianka o tern
znajdzie się w Talmudzie. W wiekach średnich kahał ją
pow tórzył2).
Bądź co bądź według Celsusa jesteśmy wobec oso
bistości rasy niższej i prostackiej, urodzenia podejrzanego
i rodziny nieznanej. Z tego ostatniego powodu narodziny
Jezusa otoczone były tajemnicą. „Mąż Maryi dowiedziawszy
się o jej winie, wypędził ją sromotnie i wtedy błąkając
się od wsi do wsi, tajemnie powiła Jezusa". Tu Celsus
szydzi z pseudo cudów, które według chrześcijan zazna
czyły narodziny rzekomego Syna Boga.
Pierwszy, lub jeden z pierwszych, żartuje z gwiazdy,
która prowadziła królów, i zatrzymując się nad domo
stwem ukazała miejsce, gdzie znajdował się nowo naro
dzony. „I poco ten rozkaz niebieski uprowadzić dziecię
do Egiptu? Aby ustrzed go przed mieczem? Czyż Bóg
może obawiać się śmierci? Anioł umyślnie zstępuje z nie
bios, aby Jezusowi i rodzicom jego nakazać ucieczkę!
Szczególna rada ze strony Boga! Wszechmocny aż dwóch
zesłał aniołów: czyż nie było
w jego mocy ustrzedz od
złego swego Syna w kraju, gdzie mu się kazał naro
dzić ?“.
x) Nie takiego jest zdania Origenes: „Bóg, który łączy ciało
z duchem - mówił - czyż pozwoliłby był, aby Ten, co tak cudo
wnych miał dokonać rzeczy, przyszedł na świat drogą nieprawą
i zbrodniczą ? Nie, owoc tak haniebnego związku byłby jakimś sza
leńcem...
2) Patrz: „Bibliotheca judaica anti-Christiana da Rossi". (Parma
1800 in 80) str. 66, 94, 114, 121.
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III.
OSOBA JEZUSA.

Sam Jezus jakimże był? Jakiemi fizycznemi zaletami
objawiał swe boskie pochodzenie ? Bóg nie może być
brzydki, gminny, chorowity, wątły. Bogowie także, szcze
gólniej bogowie, podlegają prawom estetyki. „Skoro duch
boski ożywiał ciało Jezusa, musiało ciało to przewyższać
inne wielkością, pięknością, majestatem, siłą. Bo niemożliwem jest aby cudowność nie przebijała u tego, w kim
zawiera się boskość. Tymczasem Jezus niczem nie różnił
się od innych ludzi. Nie był ani piękny, ani imponujący.
Przeciwnie. Wyznawcy jego przyznają, że był małego
wzrostu, bez godności i szlachetności w swej postaci.
„Był Bogiem teatralnym". „Czemu, jeśli jak ów Jowisz
teatralny, Bóg zbawić chciał ród ludzki i uwolnić go
z mąk, czemu ducha swego umieścił w ciele nędznem
i posłał go tylko do jednego zakątka św iata? Powinien
był boskość swoją tchnąć w wielką liczbę ciał i rozesłać
je tu i owdzie po całej kuli ziemskiej.
Komedyopisarz dla rozśmieszenia publiczności przed
stawia nam Zeusa jak po przebudzeniu posyła Hermesa
do samych tylko Ateńczyków i do samych tylko Lacedemończyków. Czy myśl posłania Syna Boga żydom, nędz
nemu żydkowi, nie jest jeszcze bardziej zdolna śmiech
wywołać ?
Objaśnień Celsa, tyczących się fizycznej osoby J e 
zusa, nie ma w żadnej Ewangelii, są one jednak zgodne
z trądycyami pierwszych chrześcijan. Istotnie wierzyli oni,
że Jezus wyglądał pospolicie, był małego wzrostu i wą
tłego zdrowia. Ta brzydota Jezusa była artykułem wiary
i przedmiotem uniesień religijnych. Eusebius w swej hi-
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storyi duchownej, opowiada jak Tadeusz, jeden z pierw
szych uczniów Chrystusa, przed królem Abgarem mówi
„o małym wzroście, brzydocie, pokornej i nędznej posta
wie tego, który przyszedł był z góry“. Święty Klemens
z Aleksandryi, Tertulian, święty Cypryan, święty Cyryl
z Aleksandryi, święty Augustyn i wszyscy dawni pisarze
duchowni poświadczają szpetność fizyczną i gminność swego
Mistrza, niektórzy nawet przedstawiają go jako ułomnego.
Później kościół Bizantyński wytrwale utrzymywał tezę
o brzydocie fizycznej Chrystusa, „Putavimus earn quasi
leprosum... Non est species ei neque decor".
Znajduje się jednak w Ewangelii dziecięctwa ustęp
sprzeczny — jeśli ma znaczenie historyczne - z tradycyą
przytoczoną przez Celsa i obowiązującą w czasach apo
stolskich. „Jezus rósł w rozum i urodę“. Ale Chrystus
jest tak mało indywidualnością historyczną, teologia tak
dalece pochłonęła jego legendę, że nie zostawiła nic pe
wnego nawet co do jego osoby fizycznej. Latami całemi
wierzono, że interes dogmatyczny nakazuje utrzymywać,
że Chrystus uczniów swych i tłumy nie pociągał piękno
ścią cielesną. Chciano uniknąć nawet posądzenia, że zje
dnywał sobie umysły i serca czarem swej postaci i wdzię
kiem lica. Teologicznie, ad majorem gloriam Dei, musiał
być brzydkim; był brzydkim, bo tak chciało proroctwo:
Izajasz bowiem w sławnym swym rozdziale 53 zapowie
dział, że mesyasz w nędznej ukaże się postaci. Niektórzy
szli jeszcze dalej, zapewniali, że był kaleką odstraszają
cym. Nie szło o prawdę, o rzeczywistość, ale o dogmat.
Jezus miał więc powierzchowność nieprzyjemną i nędzną.
Celsus nie wątpił o tern i nie wątpił nikt z jego współ
czesnych.
Ale nadszedł dzień, w którym teologowie uznali, że
niepotrzebna im już brzydota Chrystusa. Od tej chwili
11*
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dano Jezusow i inną tw arz i postać. Zmiana ta nastąpiła
stopniowo.
O rigenes naprzykład przyznaje Celsowi, że Jezus
był brzydki, ale nie godzi się na to, że był m ałego w zro
stu i tw arzy pospolitej. I by dowieść, że Celsus myli się
tu, O rigenes cytuje Izajasza! Dodaje wpraw dzie, „że ciało
Jezusa zmieniało się w edle rozlicznych okoliczności, że
by wało w strętn e i odrażające, to takiego blasku pełne, że
olśniewało apostołów ". Św ięty Hieronim , św ięty Ja n Chry
zostom, św ięty Ja n z Dam aszku przyznają tę brzydotę,
ale pospieszają dodać, że mimo tej brzydoty Jezus miał
w swej tw arzy coś nieprzeparcie pociągającego i boskiego.
Z wiekami o brzydocie zapom niano i pam iętano tylko
0 nadprzyrodzonym uroku, Jezus był więc piękny i po 
zostanie najpiękniejszym z ludzi. C hrystus - pisze R e n a n miał zapew ne jedną z tych prześlicznych tw arzy, k tó re
spotyka się nieraz w śród rasy ży d o w sk iej 1).
Proudhon coś innego odnalazł: „Jezus był wysoki,
silny, głos miał donośny i dźw ięczny2).
L egenda o piękności zastąpiła legendę o brzydocie.
Tak więc Jezus był i będzie brzydkim lub pięknym , m a
łego lub w ysokiego w zrostu, tw arzy przyjem nej, sym pa
tycznej, przecudnej i boskiej, lub gm innej i nędznej, w ątły
lub silny, dobrze zbudow any lub krzyw y, stosow nie do
zmian i potrzeb dogm atycznych i uczuć religijnych!
Celsus bardzo pew ny swego, gdy mówi o fizycznej
osobie Jezusa, je st rów nież bardzo stanow czy, gdy ocenia
jego istotę m oralną, gdy opisuje n aturę jego um ysłu
1 zwykły sposób zachowania. Dla niego Chrystus nie je s t
bynajm niej Osobistością sielankow ą „słodkim Jezusem ",
Jezusem błogosław iącym za jakiego lubi go podaw ać nasze
Ernest Renan: „Życie Jezusa" 80.
2) Proudhon: „Jesus" str. 53.
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piśmiennictwo i malarstwo. Jest on w jego oczach semitą gwałtownym, skorym do obelg, lubującym się w gwał
townych polemikach i przekleństwach.
„Wasz Jezus gotów zawsze do gniewu i groźby, do
złorzeczeń, umie tylko wołać: „Biada wam! Zaprawdę
mówię wam!" Dowodzi przez to, że niezdolnym jest prze
konywać. Zachowanie się jego i mowa nie są ani mową
Boga, ani mędrca. Gdy przychodzą przeciwności, okazuje
się słabym i zgnębionym.
Sąd ten jest dość wiernem echem dokumentów ewan
gelicznych, które zrazu przedstawiają nam Jezusa jako
żarliwego polemistę i cudotwórcę przekonanego o swej
niezmiernej wyższości. Wyższość tę w wykonywaniu nie
których praktyk Cels mu przyznaje, ale uważa te praktyki
za błahe i nazywa je „oszustwami magicznemi“ niegodnemi poważnego umysłu. Gdzie nabył Jezus tej zręcz
ności specyalnej, o której mówi Celsus? Na czem się ona
zasadzała?
IV.
J E Z U S W EGI PCI E.

Ewangelie kanoniczne zaledwie wspominają o pierw 
szych trzydziestu latach życia Chrystusa. Jezus jest tak
mało interesującym jako człowiek, tak zupełnie stał się
tematem dyskusyi teologicznych, że nie zatroszczono się
o tę ogromną przerwę w jego dziejach - przerwę, która
obejmuje prawie cały jego żywot. A co najosobliwsze, to
pewna liczba teologów w pismach swych dowodziła, że
„doskonale świętą" musi być osobistość, która przeżywszy
trzydzieści, czy trzydzieści trzy lat, pozostała zupełnie
obcą, nieznaną ze słów swych i z czynów, aż do ostat
niego roku swego żywota!
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Czy Celsus o życiu Jezusa, poprzedzającem jego tak
zwane życie publiczne, znał szczegóły o których my nie
wiemy? Jest to prawdopodobne. W jednym z ustępów
Księgi prawdy mówi, że wie o Jezusie „mnóstwo faktów
pewnych przeczących zapewnieniom i pismom jego stron
ników", ale faktów tych nie podaje, lub przynajmniej
Origenes nam ich nie zdradza.
Jedna tylko ciekawa wskazówka, podana przez Celsa,
doszła do nas dzięki Origenesowi.
Polemista pogański utrzymuje, że Jezus „znajdując
się wielkiej biedzie zmuszony był schronić się do Egiptu,
gdzie żył jako najemnik". Origenes nie zaprzecza temu
zapewnieniu, zdaje się raczej potwierdzać je w następu
jących słowach: „Zarzucają naszemu zbawicielowi, że nie
urodził się w jednej z osad Grecyi, lecz w kraju nędz
nym, że matka jego była kobietą ubogą, żyjącą z pracy
rąk i że sam zmuszony był służyć w Egipcie"...
Origenes udaje, że nie rozumie intencyi Celsa, który
dla tego tylko zarzuca Jezusowi pochodzenie jego i ro 
dziny, bo pochodzenie to i rodzinę poczytywano za tytuł
godności i za dowód szczególnego umiłowania bożego;
nie mówi nam jednak, jakiego rodzaju była praca speł
niana przez Jezusa, gdy żył w Egipcie w służbie najem
nej. Mówi nam o tern Celsus: „W Egipcie nauczył się
Jezus niektórych tajemnic magii, którą posługują się tak
często i którą w tak Wysokiem poszanowaniu mają Egipcyanie. Stał się bardzo zręcznym w praktykach magicz
nych Zręczność ta natchnęła go wysokiem poczuciem
dumy. „Powrócił do Judei i tak uniósł się potęgą swej
sztuki, że uważał się za istotę nadprzyrodzoną".
Egipt był w istocie ojczyzną wywoławczy duchów,
prestidigitatorów, czarodziei. O wartości tych cudów ma
gicznych Celsus wyraża się bardzo pogardliwie. Równa
je ze sztukami kuglarskiemi, z oszukańczemi i subtelnemi
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sztukami, wykonywanemi przez szarlatanów na placach
publicznych. „Za kilka groszy - mówi —produkują cuda swej
sztuki, wypędzając czartów, leczą chorych swem tchnie
niem, wywołują dusze bohaterów, przesuwają przed oczami
widoki wspaniałych uczt lub krwawych bitw, nadają ruch
zwierzętom nie istniejącym w rzeczywistości. Czyż z po
wodu tych fantasm agoryi mamy do rzędu bóstwa podnieść
tych co je wywołują? Czyż nie winniśmy raczej uważać
ich za oszustów, za ludzi godnych pogardy? W słowach
mniej gwałtownych, z akademicką dyplomacyą w swem
Życiu Jezusa, scharakteryzował też Renan praktyki cza
rodziejskie. Wystarczy odczytać naprzykład opowieść
0 wskrzeszeniu Łazarza.
Czy Jesus, jak sądzi Celsus, zanim przybył cuda
czynić w Judei, oddawał się w Egipcie zawodowi presti
digitatora, wywoływacza duchów, uzdrowiciela za pomocą
tchnienia i formuł magicznych? Nie jest to wcale nieprawdopodobnem. Jakkolwiek bądź, według polemisty po
gańskiego, nie ma żadnej różnicy między rzekomemi cu
dami spełnionemi przez Chrystusa, a sztukami zawodo
wych prestidigitatorów w Egipcie. „Cuda, które opowia
dają o nim, uzdrawianie chorych, pomnożenie chlebów,
przemiana wody w wino, czy jest w tem wszystkiem coś
więcej, niż w sztukach pokazywanych przez szarlatanów
1 czarnoksiężników dla zarobku na placach publicznych?
Wszyscy ci ludzie, nauczeni w Egipcie, umieją wypędzać
czartów z ciał opętanych, leczyć chorych dmuchając na
nich, wywoływać dusze bohaterów, fałsze jako rzeczywi
stość przed oczy przywodzić. Czyż dla tego wierzyć trzeba,
że ci, co takie dziwy wykonywują, są synami Boga?... Jezus
sam, czyż według własnych ksiąg chrześcijan, nie zapo
wiedział, że po nim przyjdą inni, którzy te same, co on
cuda czynić będą, a będą jednak oszustami i złymi ludźmi;
mówił o jakimś Satanie, który jego czyny naśladować
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Cels nastaje nad tem spostrzeżeniem, sprzeciwiającem się wszystkiemu, do czego przywykł nasz umysł i potrącającem naszą uległość dla dawnych legend.
Nagromadzono o chrystyanizmie i o osobie Chry
stusa tyle sprzeczności, tyle fantastycznych wyobrażeń,
zatopiono je w takiej powodzi dyskusyi, tez, kontrowersyi,
że zdumieni stajemy, gdy ocena człowieka będącego bliżej
wypadków, stawia nas wobec rzeczywistości! Jezus imaginacyi ludowej i wytwornych pisarzy, mieniącemi się
wolnemi od wszelkich przesądów, bo urobili „boskość“
na podobieństwo swoje, jest rodzajem proroka, który wy
łania się z ciemności, przemawia do tłumów, zadziwia ich
cudami, zniewala mową swoją, wywołuje entuzyazm i mi
łość heroiczną; Jezus prawdziwy, którego ukazuje Celsus,
jest człowiekiem nieznanym i wzgardzonym „rozprawia
jącym do syta a nie słuchanym przez nikogo“. Za życia
wpływ jego ograniczał się do kilku mieszkańców małej
osady. „Tłumy", o których wspominają apologie ew ange
liczne, były równie chimeryczne jak i cuda, których tłumy
te miały być świadkami. Znieście rzeczywistość faktu po
mnożenia ryb i chleba, a znikną za jednym zamachem
i kosze pełne żywności i tłumy, które miały być na
sycone !
Fakt, że człowiek za życia wcale nie potężny staje
się, dla tego tylko, że wyobrażono sobie iż uniknął śmierci,
rodzajem wszechwładcy i Boga, wywołuje szyderstwo filo
zofa ze szkoły platońskiej. Cóż to za cudotwórca, którego
odtrącają współziomkowie, i który umiał zjednać sobie
i to w słabej mierze zaledwie dziesiątek biedaków i wywołańców ?
Ten niepochlebny sąd Celsa o pierwszych wiernych,
podzielała jedna frakcya Kościoła i pewna liczba teologów,
którzy aby lepiej uwydatnić wielkość Mistrza, nastawali
na ubóstwo umysłowe i duchowe jego uczniów.
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Wysiłki, nauki, cuda Jezusa doprowadziły zatem do
takiego rezultatu: do utworzenia małej gromadki z dzie
sięciu ludzi, którzy przystają do niego. Jakiż żywot na
rzuca tej gromadce i jakiż żywot wiódł sam? Naucza
i w czyn wprowadza porzucenie pracy. Za jego radą ry 
bak Piotr porzuca sieci, bo Jezus obiecuje mu podnieść
go do godności „rybaka ludzi". Mistrz i uczniowie oddają
się włóczęgostwu, żebraninie, rozbojowi. Dwie lub trzy
niewiasty, z których jedna była obłąkana, przyłączają
się do tej gromadki i dostarczają jej pożywienia. „Między
niewiastami, które uleczył był Jezus, opowiada Origenes,
była jedna imieniem Zuzanna, która dostarczała uczniom
wszystkiego czego potrzebować mogli".
Filozof pogański, oburzony tym widokiem, w tych
słowach zwraca się do Jezusa: „Skoro panować miałeś,
jak mówiłeś, na miejscu Heroda, czemu, doszedłszy wieku
męzkiego nie panowałeś, i czemu skalałeś godność Syna
Bożego żebraniną, słabością charakteru i nikczemnościami
wszelkiego rodzaju?".
Ze Jezus i uczniowie Jego zajmowali się żebraniną,
wiemy z ewangelii kanonicznych. Kościół nie zapiera się
tego, przeciwnie, sam ustanowił zakony żebracze i ma je
w poszanowaniu. Co prawda, przez dziwną sprzeczność,
kraje chrześcijańskie wydają prawa przeciwko żebractwu,
zapominając, że gdyby prawa te istniały za czasów Je 
zusa, założyciel chrystyanizmu byłby uwięziony na pierw
szym kroku swego koczowniczego apostolstwa i nie mógłby
był dokonać swej „misyi".
Koczownicza egzystencya Chrystusa i jego towarzyrzy z konieczności pociągała za sobą lekceważenie pe
wnych przepisów policyjnych i nie uznawanie praw
własności. Dokumenty ewangeliczne nawet przedstawiają
nam uczniów, oddających się łupieztwu i zabierających
z wiedzą i udziałem swego Mistrza, kłosy zboża z pola

sąsiada, do czego nie mieli żadnego prawa. Ciekawem
jest stwierdzić, że za naszych czasów publicysta bardzo
religijny, pastor protestancki Feliks Pecaut w książce za
tytułowanej: „Chrystus i sumienie", i dawny seminarzysta
z Tuluzy, Alfons Peyrat, w studyum nad życiem Jezusa,
/
powtórzyli oskarżenia Celsusa i zarzucili Jezusowi i jego /
towarzyszom włóczęgostwo i marnotrawstwo.
Tylko że współcześni nasi co innego tern zamierzali do
wieść aniżeli Celsus, który jedynie naganę miał na celu. Pa
nowie Pecaut i Peyrat chcieli wykazać, zresztą dość dziwnie,
że sumienie nowoczesne przewyższa o wiele sumienie J e 
zusa, skoro nawet u Syna Bożego może ono zaznaczać
omyłki i błędy, kiedy nawet w istnieniu uważanem za
boskie, podnieść może przewinienia przeciwko kodeksowi
cywilnemu, naruszenie przepisów policyjnych, godzenie
na własność prywatną, błędy i „przewinienia".
Czy filozof pogański miał przeciwko Jezusowi i jego
uczniom zarzuty ważniejsze nad oskarżenie o żebraninę,
łupieztwo, o wyzysk łatwowierności publicznej zapomocą
cudów, włóczęgostwo w złem towarzystwie? Origenes nic
nam nie mówi o tern. Celsus w urywkach, cytowanych
przez swego polemistę, ogranicza się do gwałtownych
i niejasnych zarzutów, które mogą być również dobrze
użyte retorycznie, jak zarzut „marnego żywota w ciele
marniejszem jeszcze", lub oskarżenie, że „zakończył nik
czemne życie równie nikczemnem męczeństwem".
Co zaś do „uczniów", tych wyraźnie oskarża, że nie
okazali prawdziwego przywiązania temu, którego towa
rzyszami byli, i że opuścili go nikczemnie w chwili nie
bezpieczeństwa. „Ta garstka dziesięciu publikanów i mar
nych żeglarzy, którzy prowadzili z nim opłakane życie,
haniebnie utrzymywane żebraniną", tak mało wierzyła
w Mistrza, „że zdradziła, wyparła się i opuściła go w pierw
szej chwili niebezpieczeństwa.
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Co za piękny dowód szczerości i niewzruszonych
przekonań! Jakże szczególnie wykazuje to umysłową i moralną moc tego cudotwórcy. Jakie świadectwo, przeciwnie,
fałszywości legend! Jakto, oto ludzie, bynajmniej nie w ro
dzy, skoro są uczniami i dotąd byli „towarzyszami*4, wi
dzieli, na własne oczy widzieli, że Jezus wstał z mar
twych, chodził po wodach, wzrok przywracał ślepym,
prostował kulawych, leczył paralityków, gestem lub sło
wem powstrzymywał krwotoki, pięć chlebów na pięć ty 
sięcy chlebów zamienił i dwie ryby na pięć tysięcy ryb;
słyszeli jak odgadywał przeszłość, przepowiadał przyszłość;
zapewnił, że jest panem wszechrzeczy i mocen rozkazy
wać aniołom, kazać im zstąpić z niebios i stanąć u boku
swego, słuchali, jak nakłaniał do wierności, do nadziei,
do zapomnienia o sobie; i oto ci świadkowie cudów,
które z najoporniejszych, z najzatwardzialszych zdolneby
były uczynić entuzyastów i fanatyków, nie mieli innej
myśli, innego postanowienia jak zdradę, opuszczenie
i ucieczkę!
Co zaś do Jezusa, opuszczonego przez swoich, przez
tych kilku ludzi, których zjednał sobie być może „swemi
nawoływaniami do nienawistnej pogardy bogaczów i dzięki
apologii żywota próżniaczo-kontemplacyjnego44, jakąż była
jego postawa? „Nie okazał, mówi Celsus ani zręczności
wodza, ani prędkości i śmiałości, któremi dowódca bandy
jedna sobie pełną poświęcenia sympatyę swych tow arzy
szy; dał się wziąć mimo wiedzy magicznej i mocy cudów,
któremi się szczycił, uczuł lęk i trwogę i skończył w niemęzkiem przygnębieniu44.
I Celsus dodaje: „Czyż można się dziwić, że Żydzi,
którzy widzieli go przy pracy, odwrócili się od niego
z lekceważeniem i na urągowisko w ystaw ili!
„Uczniowie ucieczką swą dali pierwszy przykład
pogardliwej niewiary. Istotnie, Żydzi nie mieli powodu
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odtrącić Jezusa, gdyby zasługiwał był na w iarę; w takim
razie pierwsi byliby mu otworzyli serca i ramiona, skoro
według chrześcijan, oni sami przez proroków swych zapo
wiedzieli, że Bóg ześle Mesyasza, aby sądził i karał win
nych. Przez nich przyjście jego zapowiedziane było, oni
czekali na niego z utęsknieniem, i oni właśnie mieliby
go odtrącić i zamęczyć? W jakim celu? Aby pierwsi i su
rowiej od innych byli ukarani?". Czy nie jest to szczy
tem szaleństwa?
Jakąż wiarę mógł był wzbudzić człowiek, którego
wyparli się, zdradzili, porzucili uczniowie! Jak możnaby
było przyznawać jakąś wyższość ludzką lub boską czło
wiekowi, który z jednej strony, nie uczynił, jak zarzucano
mu to często, nic z tego czem szczycił się, że uczynić
może, i który, gdy dowiedziono winy, zmuszony był ukry
wać się, uciekać sromotnie, i w końcu wydany był przez
zdradę swego ucznia? Czy Bóg uciekałby, czy dałby się
złapać i okuć w kajdany, czy byłby zdradzony i porzu
cony przez tych, z któremi żył zawsze, dla których nie
miał nic tajnego, którzy uważali go za swego Mistrza
i Zbawiciela, za Syna i posłannika Boga?
Dobry wódz nie znajdzie nigdy zdrajcy w tysiącach
żołnierzy, którym przewodzi; herszt zbójców nawet i za
traceńców niczego z ich strony obawiać się nie potrze
buje, ale Jezus tyle szacunku i miłości nie umiał zyskać
od dziesięciu czy jedenastu osobników, których wybrał
na uczniów, i przez nich był zdradzony!... Ci, co żyli z J e 
zusem, co słuchali nauk jego, i szli za jego przykładem,
ci nie chcieli ani umrzeć z nim, ani za niego, i gdy ujrzeli
że mu grozi śmierć, zapomnieli, że męki jedynie pogardy
są godne i zaparli się wszelkiej z nim znajomości! Czyż
możliwem jest żeby za życia swego nie był mógł prze
konać nikogo, a żeby po śmierci chciano zawojować świat
w jego imieniu? Dlaczegóż ustanowić w świecie panowa-
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nie tego, kto za życia nie miał tyle władzy i powagi, by
przeszkodzić rozsypce kilku uczniów?
Czyżby się spodziewano, że Jezus, którego wyparli
się ci, co go znali, uznanym będzie za Pana przez tych,
co znać go nie mogli? I jeśli nie podziwia go się za czyny
jego kłamliwe i nieśmiałe, czy można słuchać go za jego
nauki? Jakież są te nauki?

VI.
NAUKI J E Z U S A .

Znam — mówi Cels — dogmaty chrześcijańskie, wiem
wszystko, czego uczą w różnych i nowych kościołach,
które zresztą przeczą sobie i spierają się ze sobą. Nic
nie jest mi obcem z tego, co jak utrzymują, nauczał Chry
stus". I Cels wykazuje, że jeżeli chodzi o teologię, na
uczanie chrześcijańskie, jest tylko bezładną mieszaniną po
mysłów żydowskich, z źle zrozumianemi tradycyami greckiemi i barbarzyńskiemi". Chrześcijanie, pisze on, mówią,
że z powodu grzechów żydów, Syn Boży był już zesłany
na ziemię, i że żydzi żółcią go napoiwszy, ściągnęli na
siebie gniew Boga".
„Czyż to mniemanie nie jest pychą i grubym, śmie
sznym antropomorfizmem ? Żydzi i chrześcijanie sprze
czając się tak, robią wrażenie gromady nietoperzy, mró
wek wyszłych z gniazda, żab siedzących wzdłuż bagna,
glist błotnych, które spierałyby się, kto z nich jest naj
większym grzesznikiem i które utrzymywałyby, że Bóg
im tylko zwiastuje i przepowiada wszystko, że o cały
świat się nie troszczy, niebiosa puszcza samopas, i re 
sztę świata zaniedbuje, aby wyłącznie niemi się zajmo
wać; że im tylko posłanników swych zsyła i ciągle utrzy.
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muje z niemi stosunki, aby między nimi i sobą wieczną
tworzyć łączność".
Jeśli nie brać pod uwagę nierozumnej i śmiesznej
pretensyi teologicznej, i tylko trzymać się nauk moralnych
udzielanych przez Jezusa, wiele uwag robić można. Cels,
na długo przed współczesnemi hellenistami, na długo
przed znakomitemi pracami Ernesta Havet, wykazał, że
w nauczaniu, przypisywanym Jezusowi, nie spotyka się nic,
czegoby nie było już u pisarzy greckich. Wszystko co
dobrego jest w tych naukach, nie jest oryginalne, a co
jest oryginalne, nie jest dobre. „Wszystkie przepisy mo
ralne, wszystkie prawdy zawarte w pismach chrześcijan,
utrzymuje Celsus, wspólne im są z innemi ludami i były
już daleko lepiej wypowiadane przez Greków, bez tych
wszystkich śmiesznych gróźb Boga i jego Syna"... Filo
zofowie greccy istotnie nie wołają, że wierzyć trzeba pod
groźbą klątwy. Czynią, jak czynić winni mędrcy: przekonywują lecz nie narzucają. Podczas gdy chrześcijanie do
zwracających się do nich mówią. „Wierzcie, że ten, o któ
rym wam mówimy, jest Synem Boga, chociaż był sro 
motnie w kajdany zakuty, na hańbiącą mękę skazany
i choć wczoraj jeszcze widziano go znoszącego najgorsze
obelgi; jeszcze silniej wierzcie w niego, dla tego właśnie.
Jedni proponują taką formę Boga, inni — inną ale,
przecząc sobie, wołają na wyścigi „wierzyć trzeba, aby być
zbawionym". Cóż więc czynić mają ci, którzy naprawdę
chcą być zbawieni? „Czyż rzucą kości, aby te rozstrzygały
do jakiej sekty należeć mają, jakiemu oddać się aposto
łowi?".
Mimo dumy, która mówić im każe, że przez wiarę
swą są wybrańcami Boga, śmią uważać się za pokornych
i chełpią się posłuszeństwem dla przepisów pokory zale
canych, jak utrzymują, przez Jezusa.

/
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Zabawna pretensya! Jak gdyby Jezus, uważając się
za Mesyasza, nie był okazał się tem samem najdumniej
szym z ludzi?... Jak gdyby potępiać innych i uważać sie
bie za jedynie posiadających absolutną prawdę nie było
najgorszą i najobrzydlej przesadę pychą?! O ile wyższem
nad nauczanie Jezusa jest nauka, jaką daje nam Platon
w swych prawach: „Bóg, mówi on, wedle dawnej tradycyi, jest początkiem, środkiem i końcem istot wszel
kich. Idzie on zawsze prostą drogą, zgodnie ze swą na
turą i jednocześnie rządzi światem. Sprawiedliwość idzie
za nim gotowa zawsze skarcić przekraczających prawo
boskie. Kto chce być szczęśliwym, winien miłować pra
wość, pokornie i skromnie idąc w jej ślady
Oto prawdziwa pokora, godna człowieka, nie poni
żająca go do upodlenia, nie ciskająca go o ziemię ze
zgiętemi kolanami, z ciałem okrytem podartą odzieżą,
z głową przypruszoną popiołem. O ile to filozoficzne obja
wienie, prostotą wyrażenia, wzniosłą ludzką myślą, bezin
teresownością przekonań, wyższe jest od maksym Jezusa,
kończących się groźbą „wiecznych ciemności, gdzie jest
płacz i zgrzytanie zębów !w.
Chrześcijanie, jeżeli są słabsi, nalegają na to zalece
nie swego Mistrza: „jeżeli uderzą cię w twarz, nadstaw
drugi policzek“. Ale dawno już „ten aforyzm tak para
doksalnie przez Jezusa przedstawiony, sformułowano przez
innych z większą prostotą i wzniosłością moralną. „Patrz
cie, oto jak Platon przedstawia nam Sokratesa, rozmawia
jącego z Kritonem: „Nie trzeba robić krzywdy nikomu
w jakikolwiekby to było sposób? — Nie, oczywiście. Nie
trzeba krzywdzić nawet tych, którzy nas krzywdzą, choć
lud myśli, że jest to dozwolonem, skoro przyznajesz, że
krzywdzić nie można w żaden sposób. — Tak mi się
zdaje. — No cóż! Cży wolno jest czynić źle, czy nie wolno?
Oczywiście, że nie, Sokratesie. — Czy sprawiedliwem jest,
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jak myśli lud, złe odpłacać złem, czy też jest to niespra
wiedliwe? — Bardzo niesprawiedliwe. Jest więc prawdą,
że niema różnicy pomiędzy źle czynić, a być niesprawie
dliwym? — Przyznaję to. — Nie trzeba zatem nigdy być
niesprawiedliwym, ni złe złem odpłacać, cokolwiekby nam
uczyniono4'.
Jezus, mówi dalej Celsus, zapożyczył u Platona, ale
przesadził i w śmieszny sposób wyraził następujące
zdanie o bogaczach: „Niepodobna pozostać cnotliwym,
gdy się jest bardzo bogatym 44. W miejsce tych dumnych
i sprawiedliwych słów, Chrystus powiedział: „Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez uszko igły, niż bogaczowi do
stać się do królestwa niebieskiego“.
Origenes podnosi to oskarżenie i odpiera je z pe
wną słusznością. Któż to, choć cokolwiek oświecony, nie
uśmieje się, słuchając jak Celsus utrzymuje, że Jezus
zrodzony i wychowany wśród Żydów, syn biednego ro
botnika (lub za takiego uważany), nie znający jak świad
czą uczniowie jego, dzieł greckich, czytał księgi Platona
i przywłaszczył sobie maksymy jego, by je przekształcać?
Dotąd dobrze: ale Origenes błądzi dodając. „Gdyby,
czytając nasze Ewangelie, Celsus zamiast słuchać pod
szeptów nienawiści, kierował się był zamiłowaniem prawdy,
starałby się był odnaleźć tajemne przyczyny porównań
Jezusowych, analogię między upostaciowaniem wielbłąda
a człowiekiem bogatym, i w jakim celu Chrystus mówi
o igle!“.
Celsus - to prawda - nie szukał analogii, jaka istnieć
może między formą wielbłąda a bogacza, ale nastaje na
surowość potępień Jezusa. Chrystus, wedle niego, potępia
bogactwo, bo potępia pracę, „zamyka bogaczom dostęp
do Ojca swego i taksamo odtrąca tych wszystkich, którzy
lubią władzę, mądrość, sławę, dodając że nie należy tro 
szczyć się o gromadzenie żywności w spichrzach, bo nic
A. D ide: „Religie".
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podobnego nie robią kruki, nie trzeba troszczyć się
o odzież, bo nie troszczą się o to lilie polne“.
Je st to doktryna błogosław ionego ubóstw a, dobra
tylko dla ludzi słabego umysłu, dla zazdrosnych próżniaków,
dla ludzi zbliżonych do roślin, do zwierząt. To też do tej
kategoryi osobników zw racają się nauczania Jezusow e.
Ten zarozum iały żebrak chętnie obcuje z ludźmi pospo
litymi, nie mającymi w ykształcenia i zdrow ego sądu; uczy
on niedow iarstw a względem m ędrców, przekładając nad
nich prostaków , których łudzić łatwo, których czczemi
słowami, wygłaszanem i przeciw m ądrości ludzkiej, prze
konać można, którzy bez rozpatrzenia i zrozum ienia przyjmują tajemnicze, nieudolne dogm aty bliskiego m istycznego
odwetu, „gdzie ujrzy się Szatana spadającego z nieba
jak g ro m “ i „wiernych siedzących z aniołem po praw icy
B oga“.
Podczas gdy w pogaństw ie do obchodu tajem nic r e 
ligijnych powołuje się ludzi, których ręce są czyste, mowa
ostrożna, um ysł wolny i oświecony, oto co mówi chrystyanizm wedle nauk Jezusa:
„W szyscy grzeszni, nierozumni, słabi, nędzni dobrze
przyjęci będą. Ostatni będą pierwszemi. Praw da ukryta
jest m ędrcom, a objaw iona prostakom .
Czy, zapytuje filozof pogański, chcecie ustanow ić
stow arzyszenie głupców i niegodziw ców ? I czyż nie wi
dzicie, że usiłując zjednywać głównie ludzi prostych, głu
pich, niewolników, kobiety i dzieci, kom prom itujecie w a
szego Boga, robicie z niego bożyszce ciem noty i słabości
ludzkiej ?
Oto zresztą „wasze praktyki i m aksym y“.
Mówicie: precz od nas ludzie wykształceni, m ędrcy
i przezorni! Niech zbliżą się nieucy, głupi, nierozsądni.
Przyznając, że tacy ludzie godni są waszego Boga, w y
znajecie tern samem, że przekonać możecie tylko ludzi

179
bez rozum u, bez zdrow ego sądu, bez zalet. Cóż złego
w tem widzicie, żeby kształcić się, upraw iać um ysł przez
wyższą wiedzę, być rozumnym, oświeconym i za takiego
uchodzić? Jakąż przeszkodę stanow iłyby te rzeczy w po
znaniu Boga? Czy przeciw nie nie pom ogłyby do odszu
kania praw dy? „Dla czego postępujecie jak ci, co sztuki
kuglarskie pokazują na placach publicznych? Ci nigdy nie
w chodzą m iędzy ludzi wykształconych, nie śmieliby tam
sztuk swych pokazać; ale gdy spostrzegą grom adę dzieci,
niewolników, pospólstw a, do nich się zwracają, na ich po
klask czekają".
W jednym z fragm entów , jakie daje nam Origenes,
Celsus pozostaw ił nam szkic obyczajów pierw szych chrze
ścijan nie pozbawiony malowniczości, szkic dosyć podobny
do tego jaki nakreślił później nieznany autor Philopatridy.
Opis ten przyw odzi na m yśl i naukę Jezusa: „Kto nie
w yrzecze się matki, żony, dzieci, sióstr i braci nie może
być uczniem m oim “.
„Spotyka się, opowiada Cels, w domach pryw atnych,
szewców, tkaczy i różnych ludzi podobnej kondycyi, za
chowujących pełne szacunku milczenie wobec starców ,
m ędrców i ojców rodzin. Ale jeśli ludzie ci m ogą bez
świadków widzieć dzieci i niew iasty rów nie mało rozw i
nięte jak oni, przem aw iają do nich w ten dziwny sposób:
„nie trzeba słuchać ani ojców ani nauczycieli, są to ludzie
zepsuci i pyszni. My jedni tylko, naw róceni chrześcijanie,
um iemy żyć dobrze; kto wierzy słowom naszym osiąga
szczęśliwość.
Jeśli podczas gdy tak przem awiają, chrześcijanie w i
dzą zbliżającego się ojca lub pana, lękliwsi drżą i mil
czą, śmielsi doradzają dzieciom by zrzucili jarzm o; mówią
wtedy, że wobec ojca i nauczyciela nie m ogą i nie chcą
objawić im nowej doktryny, ale że jeśli kto chce poznać
musi tylko przyłączyć się do tow arzyszów nowej doktryny.
12 *

Potem ze swymi młodymi adeptam i idą do zgrom a
dzonych kobiet, lub do alkierza jakiego szewca lub tkacza".
Między tymi nawróconym i była znaczna liczba osób
prorokujących i zapowiadających koniec świata, ukaranie
możnych, i przyjście C hrystusa na obłokach niebieskich:
„Obecnie, mówi Celsus, je st kilka rodzajów proroctw i kilka
rodzajów proroków . Po większej części ci ludzie nieznani
prorokują przy każdej sposobności, z największą łatwością,
w świątyni, lub poza jej obrębem . D rudzy rozchodzą się
po wsiach i m iasteczkach, zgrom adzają tłum, trzęsą się,
jak gdyby wydawali wyrocznie, jedni i drudzy mają zwy
czaj wołać: „Bądźcie posłuszni Bogu! bądźcie posłuszni
Synowi Bożemu; bądźcie posłuszni Duchowi Świętem u!
Koniec św iata nadchodzi! Przyjdzie Syn, a wy, ludzie, zginie
cie dla niepraw ości swoich! Syn Boży powróci zbrojny
w moc niebiańską. Błogosławiony ten, k tóry wielbi Go teraz.
W szystkim innym, wsiom i miastom, ogień z nieba zesłany
będzie - ogień wieczny! Ludzie, niewiedzący, jakie czekają
ich męki, żałować w tedy będą za grzechy i w yrzekać, ale nad
arem nie". Szeroko rozw odzą się nad tem i dziwactwami, do
dając do nich słowa nieznane, gwałtow ne, niejasne, k tó 
rych nikt ze zdrow ym i zmysłami zrozum ieć nie może, bo
są to słowa niezrozum iałe i bez związku. Dają się jednak
tłóm aczyć i zastosow yw ać na tysiączne sposoby, stosow nie
do woli prostaczków i oszustów. Proroków takich widy
wałem często i ilekroć nacierałem na nich, zmuszeni byli
wyznać swą przew rotność i próżnię swych dowodzeń".
Te szaleństw a teologiczne, roznam iętniające nieuków, wy
woływały rozdw ojenia i sprzeczki, które, mnożąc sekty,
rozszerzały sferę wpływu chrystyanizm u. Celsus bardzo
dobrze widział i konstatow ał ten rozdział zdań, te nieu
stanne i gw ałtow ne polem iki: „Nie trzeba sądzić, że nie
wiem, iż uczniowie Jezusa podzielili się na liczne sekty,
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Sym onistów czyli Hellenistów, Sibylistów, M arcellianistów,
H arpokracyanów , M arcyanistów i wiele innych, które stw o
rzyw szy sobie zbrodniczo m istrza i demona, pogrążają się
w głębokie ciemności, w których popełniają więcej nikczemności i w szeteczeństw , niż sekciarze A ntinousa w Egipcie.
Ciskają oni na siebie najstraszniejsze i najw strętniejsze
obelgi, i nienaw idzą się tak dalece, że najm niejszego nie
zrobią ustępstw a dla zgody. Są jedni, których zowią przyżegaczam i ucha (bo mają zwyczaj rozpalonem żelazem praw e
ucho od tyłu przyżegać), drudzy, których zwą: Zagadki.
Są oni, jak Circe, k tóra śm iertelników tru ła napojam i, jak
syreny zwodnicze, tańcem uwodzące, zatykające uszy tych,
których otaczają kręgiem , i które zamieniłyby w wieprzów
nieszczęśliwych, coby się przekonać dali. Ale chociaż są
wielkie między nimi różnice, i choć się strasznem i darzą
obelgam i, zgadzają się, by wołać: Świat ukrzyżow anym
jest dla mnie, a ja dla świata!... Tają oni niektóre ze swych
doktryn zasadniczych a dla olśnienia i przekonania prostacz
ków, za przykładem kapłanów , wtajem niczających laików
w swe tajnie, zebrali m nóstwo starych baśni i bajek kłam 
liwych, przypom inających tym, co je badają, owe św iąty
nie egipskie, tak w spaniale przedstaw iające się z zewnątrz.
Są tam wielkie, okazałe budowle, obszerne, piękne portyki,
św ięte gaje, w spaniałe kotary, lecz gdy wejść do w nętrza,
co się zastaje? Kota, m ałpę, k ro k o d y la 1)".
Pozostawało wytłómaczyć, dla czego osobistość tak
drobna — w izyoner pow tarzający stare maksymy, pod
szyty kuglarzem — którego w szystkie plany w życiu całem
zawiodły, zdradzony przez uczniów swej doktryny, d a re 
mnie szukający ratunku w srom otnej ucieczce", „dawszy
się pochwycić, skazać na śm ierć i ukrzyżow ać", mógł, poza
!) Vergniaud w sławnej mowie, prawie słowo w słowo użył
tego ustępu z Celsa: „Strzeżcie się, aby śród tryumfów waszych,
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grobem (bo powodzenie jego jest pośmiertne), zdobyć ty 
siące entuzyastycznych adeptów, doprowadzających wiarę
do bohaterstwa, do szału męczeństwa. Celsus nie unikał
tego pytania i oto, jak na nie odpowiedział.

VII.
JE Z U S I PR O RO CTW A M E S Y A N IC Z N E .

Chrześcijanie, powiada on, jeśli ich trochę przycisnąć,
zmuszeni są przyznać, że Jezus miał istnienie nędzne, że
był pokonany, że swoi go się wyparli i że dał się umę
czyć, nie zawstydziwszy wrogów swoich. Usiłują oni uspra
wiedliwić i tłómaczyć tę bezsilność, tę zdradę i porażkę
tern, że były one „przepowiedziane", i że spełnienie się
tych proroctw jest dowodem mesyanizmu ich Mistrza.
Jest to dowodzenie przez nonsens, bo, robi uwagę Celsus,
z tym systemem, który pozwala uważać za istoty boskie
wszystkich, którzy ponieśli wielką karę za przewinienia
swoje, czyż nie możnaby powiedzieć o złoczyńcy lub mor
dercy, to nie złoczyńca, lecz bóg, bo przepowiedział to
warzyszom swych rozbojów karę, na jaką się narażał
i którą ponosi?"
Ci, co bronią mesyanizmu Jezusa, opierając się na
autorytecie proroków, nie wiedzą, co odpowiedzieć, gdy
im podług Celsusa wykazywać, do jakich dziwactw, do ja
kich bezbożności system ich prowadzi. „Bo gdyby naprzykład prorocy powiedzieli byli: że Syn Boży, Bóg sam, po
padnie w niewolę, zachoruje i umrze, czyż takby być mu
siało, dla tego, że przepowiedzianem było? Czy Bóg muFrancy a nie stała się podobną do sławnych budowli egipskich! Cu
dzoziemiec przygląda im się i podziwia ich ogrom, lecz gdy wejdzie ?
Zastaje w nich tylko popioły i ciszę grobowców**.
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siałby um rzeć dla uspraw iedliw ienia swej boskości? Ale
prorocy nie przepow iedzieliby byli tego, odrzekniecie, bo
jest to złe i bezbożne. A zatem nie należy badać, czy rzecz
była przepow iedzianą, czy nie, lecz czy jest dobra lub
zła. Jeżeli jest złą, to choćby ją wszyscy ludzie na ziemi
przepow iedzieli byli, nie należy przyw iązywać do niej
wagi.
„Bóg, mówicie, w osobie Syna swego zeszedł na zie
m ię, jak to przepow iedzianem było. Kładziecie nacisk na
to, jest to naw et jedyny argum ent, jaki znalazłem w pi
smach chrześcijan. Ale w jakim celu to zstąpienie B oga?
Czy na to, aby dowiedzieć się, co się dzieje między ludźmi?
Czyż nie wie on w szystkiego?! A wiedząc w szystko, czyż
nie zna wszystkich braków i błędów , a znając je, czyż nie
jest zdolny je popraw ić? Gdyby opuścił miejsce swego
przebyw ania i cośkolwiek w najm niejszej części zmienił
w harm onii wszechśw iatowej, czyż w szystko nie pow róci
łoby do chaosu? Powiadacie, że widząc* iż nie znają go
ludzie, chciał się im ukazać dla zaśw iadczenia swej chwały
i rozróżnienia w iernych od niew iernych. Ale na to nie
potrzebuje schodzić na ziemię. Przypisujecie mu śm ieszną
pychę, podobną do pychy parw eniuszów , chcących popi
sać się świeżemi bogactw am i. Bóg nie potrzebuje być p o 
znanym dla niego sam ego. A jeśli o nas chodzi, dla cze
góż czekał był tyle wieków, zanim pom yślał o zbawieniu
ludzi i dla czegóż o nich tak długo zapominał ? Opowiadacie nam rzeczy nierozum ne i niegodne m yślących ludzi4’.
Zapewniacie, że prorocy w pism ach swych zw iasto
wali to wszystko, co przytrafiło się Jezusow i. A przecie
w iadom em jest, że do ksiąg żydow skich i do nowych ksiąg
w prow adzacie wyrocznie przez was samych ułożone. Ale
o co chodzi zresztą, skoro te rzekom e proroctw a, mające
jakie kto chce znaczenie, m ogą stosow ać się „do m nóstw a
osób ze znacznie w iększą słusznością, aniżeli do Je zu sa “*

j
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Żydzi, którzy muszą znać się na tem, skoro na ich auto
rów się powołujecie, śmieją się, gdy przypisujecie te p ro 
roctwa swemu Mistrzowi. „Mesyasz, którego wieszczą nam
nasi prorocy, odpowiadają wam, będzie wielkim, potężnym
władcą, panem świata, wszystkich ludów i wszystkich za
stępów. Nigdy nie mówili o człowieku takim, jak wasz
Jezus. Nikt nie może poznać w nim Boga, ani Syna Boga,
ani po okolicznościach otaczających jego istnienie, ani po
oszukańczych interpretacyach, jakie nam przedstawiacie".
Wobec tych zarzatów chronicie się poza własne Jezusa
proroctwa, tyczące się osoby jego. „Nie mogąc ukryć zbyt
widocznych i jawnych zdarzeń, umyśliliście powiedzieć, że
Jezus przewidział i przepowiedział wszystko, co go spot
kało. Oto zabawny środek obrony! To tak, jak gdyby
chcąc dowieść, że człowiek niesprawiedliwy jest sprawie
dliwy, winny niewinny; utrzymywano, że przepowiedział
on niesprawiedliwość i błędy, których winnym się stanie!
Nadto, jakże dowiedziecie, że przepowiedział był
wszystko, co go spotka! Jakiż człowiek przezorny, wie
dząc, co mu grozi, nie użyłby wszelkich sposobów, by się
ocalić, zamiast biedź przeciw niebezpieczeństwom, które
byłby przewidział. Gdyby był zapowiedział, że zdradzi go
jeden z uczniów, a drugi się wyrzeknie, czyż śmieliby oni
wykonać swe zamiary. A oni wyparli się go i zdradzili,
bynajmniej nie obawiając się jego potęgi. Wszystkie te
zdarzenia nie dla tego się stały, że — przepowiedziane
były. Przeciwnie. Spełnienie ich dowodzi, że przepowie
dziane nie były, bo gdyby ci, co zdradzić i wyprzeć się
mieli, byli uprzedzeni, z pewnością nie byliby postąpili
tak, jak się stało".
Ale przeciwko waszym proroctwom jest jeszcze inny
zarzut, na który nie zwróciliście uwagi: „Jeżeli Jezus,
który rzeczy te przepowiedział, był Bogiem, musiały one
spełnić się koniecznie. Bog, z uczniów swoich, z którymi
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dzielił chleb i wino, zrobiłby więc niegodziwców, bezbo
żników. Obowiązki gościnności św ięte są dla ludzi, a w e
dług was, niedość, że wasz Bóg znalazł był zdrajców m ię
dzy gośćmi swymi, ale sam zastaw iałby im był zasadzki,
sam uczyniłby z nich bezbożników i zdrajców ?! Prócz tego,
za wielką zasługę poczytujecie mu jego m ękę, pod p re 
tekstem , że cierpiał dla w strzym ania zła, jak gdyby wielu
innych nie było rów nież cierpiało z niem niejszą srom otą;
a zważcie, że jeżeli był Bogiem, to na m ękę w ystaw ił się
własno wolnie, lub z rozkazu ojca swego, a w tym w y
padku, nic z tego, co mu uczyniono zgodnie z jego wolą,
nie mogło ani naruszyć jego stałości, ani spraw iać mu ból
lub cierpienie. A jednak, w edług was, nie tak się te rz e 
czy spełniły. Jezus rozpaczał i w yrzekał, lękał się śmierci
i sami to zdanie w usta mu kładziecie: „Boże, oddal odemnie ten kielich g o ry czy !“ Praw icie nam bajki, a nie um ie
cie ich naw et dobrze ułożyć“.
W szystko więc dowodzi, że proroctw a żydowskie nie
odnoszą się do Jezusa, i że przepow iednie jego co do w ła
snej osoby są fałszywe i naw et w religijnym system ie chrze
ścijan, każą bóstw u grać rolę bezbożną, w strętn ą i głupią.
Stronnicy C hrystusa mają jeszcze jeden argum ent,
który staw iają ponad w szystkie inne i który, gdyby był
uzasadniony, istotnie nie byłby do pogardzenia, oto, że
Jezus zm artw ychw stał i pow róci na obłokach niebieskich.
Tu chodzi już nie o d o ktrynę, lecz o fakt. Celsus bada
go ze szczególną dokładnością.
VIII.
Z M A R T W Y C H W S T A N I E J EZUSA.

W chaosie sprzeczności, legend, cudów, m ytów i i n terpretacyi, stanow iących dokum enta ewangeliczne, jedyną
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rzeczą, pozornie pew ną, jest to, że Jezus zapowiedział, iż
powróci na obłokach niebieskich, gdy żywe będzie jeszcze
pokolenie, do którego się zwraca. Takie zapewnienie czy
niło zm artw ychw stanie nietylko konieeznem, ale było w a
runkiem sine qua non. Dowodem zm artw ychw stania miało
być pow tórne zejście Chrystusa — bez pow tórnego obja
wienia nie ma zm artw ychw stania. Tak rozum iał to święty
Paweł, gdy potw ierdzał bliskie przyjście C hrystusa na
obłokach i oświadczał: „Jeżeli Chrystus nie zm artw ych
wstał, próżną jest wiara nasza". Takiem było też zdanie
Kościoła pierw otnego. Zm artw ychw stanie, które b jło b y
faktem praw ie nieznanym, ukrytym , rodzajem spisku zm ar
tw ychw stania, zdarzeniem , o którem wiedzieliby sami tylko
sprzysiężeni, byłoby rzeczą rów nie złą — Celsus dow ie
dzie tego — jak i niezrozumiałą. Miałoby ono w takim
razie pozór halucynacyi lub fałszu. Celsus nie zaprzecza,
że Jezus zapowiedział w stąpienie swe do nieba i co za
tern idzie, zm artw ychw stanie. W iara ta — zważywszy szał
wizyonerski, w jaki popadł był Nazarejczyk — jest prze
ciwnie u niego bardzo zrozumiałą. Tłomaczy ona szcze
gólną rolę, jaką odegrał Jezus i jednocześnie zrozumiałem
czyni zachowanie się uczniów i fanatyzm pierw szych w ier
nych. Kw estya więc m ogłaby sprow adzić się do pytania:
Czy Jezus ukazał się, jak przyobiecał, na obłokach nie
bieskich po praw icy Boga, w otoczeniu aniołów ? Czy
świat się skończy? czy się skończył? Ale Celsus nie chce
zbyt łatw ego tryum fu i zgadza się roztrząsać to, co nazwaćby można w stępem do pow tórnego objawienia, t. j.
wyjście z grobu.
Odrzuca najprzód, jak to widzieliśmy, w artość apologetyczną proroctw . „Na jakiej podstaw ie, mówi, zw ra
cając się do chrześcijan, opieracie swoje nadzieje? Czy
na zm artw ychw staniu Jezusa, przepow iedzianem przez
niego sam ego? Dobrze. Ale ileż innych oszustów posłu-
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giwało się takąż sam ą sztuczką dla oszukania prostaczków .
Opowiadają tę sam ą bajkę u Scytów o Zamolisie, nie
wolniku P y tagorasa; w Tessalii o P rotesylasie i o wielu
innych. Ale nie o to chodzi, żeby wiedzieć, czy były już
opowieści o zm artw ychw staniu, lecz o to. czy napraw dę
ktoś zm artw ychw stał cieleśnie. A wy, co bajkami m ianu
jecie wszystko, co wam opowiadają inni, jak możecie uw a
żać za praw dę bajkę o zm artw ychw staniu Je zu sa ? Czy
dla tego, że przed śm iercią wydał głośny okrzyk, że zie
mia zadrżała i okryła się ciem nością ?“ To są czyste złu
dzenia.
Przyjrzyjm y się nadto szczegółom, ktorem i upiększa
cie tę przygodę. Pow iadacie, że przyszli „aniołowie do
grobu w aszego pana; ale nie jesteście zgodni co do liczby
tych aniołów; jedni mówią o jednym ; drudzy m ówią, że
przyszło ich dwóch. I po co ? Żeby otw orzyć grób, bo
zdaje się, że Syn Boga nie m ógł otw orzyć go sam i po
trzebow ał anioła, by odwalił kamień, co go zam ykał14. Jak
możecie mówić podobne g łu p stw a? Na ten zarzut Origenes daje odpowiedź, któ rą przytoczyć trzeba bez kom en
tarzy: Godność Odkupiciela rodu ludzkiego bardziej się
zaznacza, jeśli każe odwalić kamień jednem u z aniołów
swoich, którzy są poddanym i i m inistram i je g o 14. „Doda
jecie, mówi Celsus, że człowiek ten, który nie m ógł ocalić
się za życia, zm artw ychw stał po śm ierci i ukazał na ciele
swoim znaki swej męki i na rękach swych ślady gwoździ.
Jakiego przywodzicie świadka tych bajek? N iew iastę,
która, jak sami mówicie, była histeryczką, i jakiegoś in
nego osobnika z tej samej bandy, który sny swe wziął
za rzeczyw istość, lub, jak to się często zdarza, sam stw o
rzył sobie widma, które jego podniecona w yobraźnia ujrzeć
pragnęła. Lub może, co jest praw dopodobnem , ktoś chciał
zadziwić tłum y i uspraw iedliw ić fałsze swych tow arzy
szów.
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Bo, zastanówcie się, gdyby Jezus istotnie był zm ar
tw ychw stał i chciał był okazać swą moc boską, przedew szystkiem sędziom, w rogom swoim powinien się był
ukazać, a potem św iatu całemu. Nie potrzebow ał już oba
wiać się nikogo, skoro przeszedł był przez śm ierć i był
Bogiem, jak zapewniacie. Przypuszczam , że nie był zesła
nym na ziemię, aby się ukryw ać. Jeżeli objawienie jego
boskości potrzebnem było, dlaczego nie znikł z krzyża ?
Za życia próżno nauczał do syta, nikt go nie słuchał, a po
zm artw ychw staniu, gdy publiczną obecnością swą mógł
cały św iat zdumieć, komuż ukazuje się w edług was ?
Owej niewieście i kilku swym stronnikom . Męczeń
stwo jego było publiczne, a zm artw ychw stanie miało
jednego tylko świadka! Pow inno było być przeciwnie.
„Jeśli chciał, jak dziwnie utrzym ujecie, aby jego boskość tajem nicą była, dlaczego wedle legend waszych głos
niebiański z wyżyn niebios Synem Boga go obw ołał?
Jeśli przeciw nie chciał ukazać swą boskość w obliczu
wszystkich, dlaczego dał zawieść się na męki, dlaczego
um arł ? Jeśli przykładem swym nauczyć chciał, by gardzić
śm iercią, powinien był po zm artw ychw staniu sam nau
czać wszystkich i publicznie objawić, jaki był cel jego
postępow ania... Jeśli miał cierpieć, ukryw ać się, um rzeć
hańbiącą śmiercią, potem zm artw ychw stać tajem nie, tak
ażeby żaden człowiek zdrów na um yśle nie mógł wierzyć
weń, to co przyszedł robić tu na ziem i? Oszukiwać ród
ludzki, zgubić go, przym uszając niejako rozum do nie
wiary i bezbożności!...
Na nicby się nie przydało mówić jak czynią chrze
ścijanie: „Nie dochodźcie jeśli chcecie być zbawionymi"
lub uciekać się, jak to rów nież czynią oni do m arnej w y
mówki zasadzającej się na tern, że dla Boga w szystko
jest możliwem. Bo w pierwszym w ypadku jakież pojęcie
robią sobie o człowieku jeśli żądają odeń by, aby wie-
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rzyl, wyrzekłszy się rozumu; i jakie pojęcie robią sobie
0 zbawieniu, jeśli dla otrzymania go, kładą za warunek
zrzeczenie się rozumu ? A w drugim przypadku jakie po
jęcie robią sobie o Bogu? Bóg obraca się swobodnie lecz
w kole praw moralnych: „nie chce on nic nie stosownego,
nic przeciwnego naturze. Z tego, że nasze bezładne po
żądania zwracają się do rzeczy nikczemnej, nie wynika,
aby Bóg mógł ją zrobić, lub ażeby stać się mogła. Bóg
nie jest wykonawcą naszych fantazyi, głupstw i zbrodni,
jest kierownikiem natury prawej i sprawiedliwej. Jest on
racyą wszelkich istot, nie mógłby więc nic uczynić prze
ciw tej racyi, czyli przeciw sobie samemu1'.
Zatem, faktycznie, kończy Celsus, wiara w zmar
twychwstanie nie opiera się na dowodach, na świade
ctwach, a w teoryi doprowadza do wniosków ubliżających
Bogu i sumieniu. Co zaś do powtórnego przyjścia Chry
stusa — z czego zrodziła się idea zmartwychwstania —
przyjście to się nie odbyło. Cóż więc się zostaje prócz
złudzeń lub fałszów? Celsus zapewnia, że ilekroć roztrzą
sał kwestye te z chrześcijanami, zawsze zmuszał ich do
m ilczenia;— ale mówi — jeżeli dyskutuje się z nimi, zbija
się ich na wszystkich punktach i doprowadza do tego, że
nie wiedzą co odpowiedzieć, zaczyają pytać na nowo jakgdyby nic nie byli słyszeli: „Jeżeli ciało nasze nie zmar
twychwstanie jakże będziemy mogli widzieć Boga ? Jak
będziemy mogli iść ku niemu11. I głoszą, że trzeba aby
Jezus zmartwychwstał, bo cielesne zmartwychwstanie J e 
zusa jest zadatkiem własnego ich zmartwychwstania!
Nie jest to, odpowiada Celsus „wyraz człowieka ro 
zumnego lecz krzyk zmysłów! Wiedzcie więc istoty grube
1 materyalne, że tylko wtedy będziecie mogli widzieć Boga,
jeśli wyrzekłszy się waszych pospolitych przesądów i zmy
słowości waszej, patrzeć będziecie oczami rozumu. Jeśli,
chcąc wyjść na drogę rozumu, nowego szukacie przewo-
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dnika, omijajcie naprzód szarlatanów i oszustów, którzy
zwodzą was złudzeniami i głupstwam i. Inaczej śmieszni
będziecie, dawnych bogów zowiąc bożyszczami, bogam i
z drzew a i kam ienia; kiedy sami wielbicie coś nędzniej
szego niż te bożyszcza: ciało w rozkładzie, trupa! T ru 
powi tem u dajecie Boga na ojca; a ojca tego przedstacie tak obojętnym na cierpienia syna, że wydał go na
męki. Jakiż ojciec był kiedy tak w yrodnym !“ „I po upły
wie tylu lat czemu ojciec ten nie ocknie się ze swej obojętn o ści“ i dlaczego mimo obietnic Jezusa, Syn ten nie
okazuje się, jak to przyobiecał był, na obłokach niebie
skich ?...
Taką jest argum entacya Celsa, o ile ją z poza sieci
polemiki i dowodzeń O rigenesa poznać i zestaw ić można.
W ywołała ona zachw yt naw et katolickich pisarzy, którzy
we Francyi studyow ali ją sumiennie, jak pan Aube
lub
p. P e lag a u d 2). W znieciła też gniew lub przesadną pogardę
zakrystyjnych pamfleciarzy, którzy dyskusyę zastępują
obelgą i badanie wym yślaniem i obmową, W ielebnem u
ojcu Gazeau ze zgrom adzenia Jezuitów natchnęła tę za
dziwiającą ocenę, którą czytam y w jego „H istoire ecclesiastique“ : Celsus Porfiryusz i inni filozofowie pogańscy
fakty, przytoczone w Nowym Testam encie, uważali za
niezbicie pewne.
1) „Histoire des persecutions de l’Eglise —La polemique paienne a la fin du deuxieme siecle.
2) Pelagaud. Etude sur Celse et la Prem iere escarmouche
entre la Philosophie antique et le Christianisme naissant.
Oto wnioski pana Pelagaud: „Celsus w drugim wieku wedle
wyrażenia doktora Keima, zamienił miecz prześladowczy na pióro
filozofa, brutalną siłę przemocy ziemskiej —■na spokojną, pokojową
dyskusyę uczonego, przekazując nam tern piękny przykład rozumu,
umiarkowania, tolerancyi i ludzkości,
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O osobie Jezusa daje nam Celsus dum ną i lekcew a
żącą trądycyę, jaka była w obiegu w drugim stuleciu w śród
uczonych pogańskiego świata.
Naród, do którego należał Chrystus, rodzina jego,
jego osobistość, filozofom współczesnym Celsowi, i jem u
sam em u w ydaw ały się godne pogardy. A on sam, ten
C hrystus kimże był ? A w anturnik żydowski, k tó ry po
pow rocie z Egiptu, dum ny z praktyk szarlatańsko-m agicznych, człowiek o tem peram encie wizyonerskim, do
tknięty new rozą m istycyzmu, doznał jak tylu innych jego
współziom ków, gorączki mesyanizmu, upojenia próżności
żydowskiej i sądził się powołanym, w razie gdyby zginął
na ziemi, do rządzenia w niebie. Cuda, zm artw ychw stanie,
pow tórne przyjście Chrystusa w edług filozofa pogańskiego
były głupotą, jednym cięgiem śmiesznych i kłamliwych
legend. P rotestow ał więc w imię wiedzy i rozsądku.
Lecz co znaczył rozum i zmysł krytyczny ?
Tertulian przem aw iając później z autorytetem wiel
kiego uczonego, pow tarzając zresztą tylko i kom entując
słowa C hrystusa i św iętego Pawła czyż nie powiedział: „Syn
Boży um arł: m ożna wierzyć tem u dla tego właśnie, że
je st to nierozum ne. Pogrzebion, zm artw ychw stał, jest to
pewnem , dla tego, że jest niemożliwem. Mortuus est Dei
filiu s: prorsus credibile est, quia ineptum est. E t sepultus
resurrexit: certum est quia impossibile estu. Podług Celsa, /
podobne zdanie dobre było jedynie dla „m otłochu“.
Filozof nie wiedział jednak, że ,.m otłochem “ byli
w tedy wszyscy. Nie potrzebow ano w tedy ani praw dy ani
logiki, lecz nadziei, pocieszenia choćby kłamliwego, choćby
złudnego. Biednym ludziom ciężką pracą do ziemi przy
bitym pod władzą kilku możnych, kilku Trim alchionów
bogatych i bezczelnych, obiecywano niebo, pokazywano
im, jak gotow e jest otw orzyć się na ich przyjęcie.
L egenda cudów Jezusow ych, w taki dziś kłopot
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wprowadzająca osoby, które chcą jednocześnie wierzyć
mocno i mimoto być rozsądnemi, legenda ta miała ogro
mną siłę przyciągającą: Bez niej chrześcijaństwo nie ist
niałoby.
Według bardzo słusznej uwagi L ittre’go „ten rodzaj
wiary nieodłączonym był i potrzebnym dla ówczesnego
społeczeństwa. Cudowne uzdrowienie biedaków przypisy
wane Jezusowi, wskrzeszania zmarłych, tłumy nasycone
kilkoma Chlebami, wszystkie te opowiadania, które uśmiech
wywołują u Celsa, ale które brano dosłownie, wzruszały,
egzaltowały tłumy, przybite nędzą i cierpieniem.
Otoczenie Jezusa, te dwie lub trzy kobiety wpółoszalałe, ci majtkowie o złej sławie, wyniesieni do rzędu
przyszłych przewódców, to wszystko gnębionemu i pod
ległemu tłumowi podobało się jako odwet. Dla tego tłumu
czem bjdo życie? dolą tak ciężką, twardą, poniżenia
pełną, że w porównaniu z nią, śmierć zdawała się słodką
i upragnioną, szczególnie jeśli, jak obiecywano, miała po
niej wieczna nastąpić szczęśliwość. Wiara w powrót Chry
stusa, którego datę odsuwać można było wedle woli na
stępujących po sobie pokoleń, stawała się nowym powa
bem. Klątwy miotane przeciw bogaczom, schlebiały in
stynktom ludowym. Niskie, nędzne położenie społeczne skoro Jezus włóczęga zrodzony był w biedzie choć jest
i dla tego, że jest Bogiem, było nietylko zaszczytnem
lecz prawie boskiem, i to było dostatecznem, aby do
krzyża męczeńskiego ciągnęły tłumy bezdomne i zrozpa
czone, lud Jobów i Łazarzy. Był to szał krzyża. Niech teraz
zjawi się osobistość taka jak święty Paweł, o umyśle dziw
nym lecz potężnym, niestrudzenie czynny człowiek, wiecznie
przebiegający liczne kraje, gdzie tylko były gminy żydow
skie, a religia zmartwychwstałego i powrócić mającego
Chrystusa wszędzie się znajdzie, wszędzie stanie się pra
wem, wszędzie w świecie niewolników, maluczkich, wreszcie
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cierpiących, gnębionych, prostaków, w tym świecie, któ
rym gardzi Cels, znajdzie prozelitów przekonanych aż do
absurdu, aż do męczeństwa — męczeństwa, które męczen
nikowi Szczepanowi widzieć kazało: „otwarte niebo i Chry
stusa po prawicy Boga“.
Celsus wyobrażał sobie, że nowe religie tworzą
się na zasadzie ścisłych dokumentów, historyi autentycz
nych, rozumowań, logiki uczonej. Trudno o większy błąd.
Jezus, jakiego się ubóstwia, nie istniał nigdy; ale tak się
ma rzecz z wszystkimi bogami.
Religie są złudzeniami zbiorowemi, popularyzowanemi przez pragnienie, by posiadać własny ideał urzeczy
wistniony w niebie, skoro nie może być urzeczywistniony
na ziemi. Są one prostem przeciw niesprawiedliwościom
społecznym, rodzajem mistycznego anarchizmu, zanim na
stanie anarchizm bardziej poziomy, materyalistyczny. Dla
umysłów marzycielskich są one poematami zaludnionemi
przez złudzenia; dla serc tkliwych — tkliwością modlitwy,
są nadzieją, radością, miłością, dla wszystkich istot sub
telniejszych są one sprawami wierzeń, przyjętemi i umiłowanemi jako takie — nie zaś tworami naukowemi.
Argumenty, które Celsus przytacza przeciw chrystyanizmowi teologicznemu, większość tych, które podnosi
przeciw osobie Jezusa, są prawdziwe i dziwnie subtelne,
ale nie mogły one nic poradzić przeciw złudom wyobra
źni, porywom serca, ani przeciw uczuciu nienawiści i po
gardy, który tłumom porzucać kazał stary poganizm, współwierny Cezarów gnębicieli, poganizm niegdyś wykwit
radosnych wierzeń, wówczas — kult martwy, drzewo spró
chniałe.
Galilejczyk przybity do krzyża, górował nad światem
przez legendę swoją. Czyż nie opowiadano, że wyrzekł:
„Przyjdźcie do mnie, wy którzy łakniecie i pragniecie,
a ukoję w as?“ Czyż nie mówiono, że ukaże się w niebie
A. D i d e : „Religie".
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„w potędze i chwale — chwale takiej, że czarną i po
nurą wyda się purpura cezarów! Czyż nie zapewniano, że
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, naprawić niesprawie
dliwość ziemską i dać tym, co wierzą w niego, szczęśli
wość wiekuistą!? I nędzarze, zgnębieni niesprawiedliwo
ścią społeczną niewolnicy zgięci pod tyranią pana, wszyscy
których życie zraniło, rozczarowało, złamało, szli z na
dzieją ku temu włóczędze, co stał się Bogiem, ku temu
prześladowanemu, umęczonemu, przemienionemu odtąd
na szafarza łask, na zwycięzcę śmierci, na Tego, który
daje „żywot wieczny".

KATOLICYZM.
I.
P IE R W S Z E KOŚCIOŁY.

Chcąc zdać sobie dokładną sprawę z tego, czem jest
katolicyzm, trzeba przedewszystkiem badać jego punkt
wyjścia i pochwycić go u jego źródeł.
Ma on pretensyę reprezentow ać chrystyanizm i wier
nie prowadzić nadal jego tradycyę i doktryny. Otóż jeśli
wierzyć apologiom ewangelicznym, doszłym aż do nas,
cóż widzimy u źródła świata chrześcijańskiego ?
W nędznej osadzie Galilejskiej — nie wiadomo na
pewno w jakiej — ubogi robotnik, którego wyrzeka się
matka, nie uznany przez swoich, przez braci swych za
„w aryata“ uważany tak dalece, że usiłują go zamknąć,
zaczyna nauczać doktryn wizyonerskich nadziei. Robi to,
co robiło przed nim kilku proroków, co robił Jan Chrzci
ciel, co próbowali różni pretendenci do tytułu Mesyasza.
Przemowy jego łatwo są zaczepne, wedle okoliczności ma
słowa gniewu i klątwy, które drażnią osoby duchowne
jego kraju, a którym on nie szczędzi obelg; mówi o sobie
i o swojej zaziemskiej przyszłości z zaufaniem i egzaltacyą, które pewną wiarę wywołując, są dla niego ko
rzystne. Nie mówi nic nowego, wyjąwszy gdy zapowiada
blizkie swe ukazanie się w niebie. Jego nauki moralne,
w tern co mają czystego i wzniosłego, są echem tego, co
głosili Izajasz i Jeremiasz, autorowie psalmów i przypo13 *
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wieści żydowskich, rabini i przywódcy sekt żyjący za cza
sów jego, lub nieco wcześniej. Dodaje do nauk już sły
szanych tylko maksymy moralności nadludzkiej lub antiludzkiej, logiczne konsekwencye wiary swej w blizki ko
niec świata. Posłuch i towarzyszy gotowych iść za nim
znajduje wśród biednych rybaków i włóczęgów do któ
rych przyłącza się kilka kobiet — ogółem jakie piętnaście
osób o ciasnym widnokręgu umysłowym i o zmiennej
wierności. Przyklaskują one jego wycieczkom przeciwko
dumie faryzeuszów i gwałtownym wybuchom przeciw bo
gaczom. Ludzie, których naraził sobie i napastował, denuncyują go jako wichrzciciela, jako człowieka ambitnego,
który chce przewodzić i „królem żydów" się ogłosić. Los
jego w tern podobny jest do losu większości agitatorów,
którzy go poprzedzili. Sam to przyznaje w sławnej ode
zwie, z którą, wedle Ewangelistów, zwraca się do Jero 
zolimy tego miasta dumnego, które: „zabija proroków
i kamienuje wysłańców Bożych".
Uwięziony i doraźnie osądzony Jezus poniósł śmierć
według praw ówczesnych, na krzyżu wydawszy tam okrzyk
rozpaczy, tak trudny do zrozumienia, skoro Jezus uważał
się za coś więcej niż człowieka zwykłego: „Eli, Eli, lama
Sabachttani! Boże, Boże, dlaczego mnie opuściłeś?"
Aby zaznaczyć, za co go skazano, umieszczono nad
głową jego tablicę: „oto Jezus, król żydowski". Jedno
cześnie z nim ukrzyżowano dwóch łotrów: jednego po
prawej drugiego —po lewej stronie. A przechodzący tam
tędy lżyli go: „Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją
odbudowujesz, ocal się sam, jeśli jesteś Synem Boga,
zstąp z krzyża. I główniejsi ofiarnicy, z prawodawcami
i starszemi gminy mówili szydząc: Zbawił innych a siebie
zbawić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech zejdzie
z krzyża a uwierzymy w eń“...
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Chrystus nie zstąpił z krzyża. Ewangelia dodaje:
„W owej chwili rozdarła się na dwoje od góry do dołu
zasłona świątyni, ziemia zadrżała w posadach, rozpękły
się skały, otwarły się groby i kilka ciał zmarłych świętych
wskrzesło. Wyszedłszy z grobów, po zmartwychwstaniu J e 
zusa Chrystusa, weszli do świętego miasta i ukazali się wiel
kiej liczbie osób“. Mimo tych cudów tak zbytecznych, bo
jedynym potrzebnym cudem, byłby ten, którego pragnął
lud, uczniowie pozostali zgnębieni. Oni także byliby
zapewne chcieli, żeby Chrystus zszedł z krzyża. Czyż
teraz wszystko skończonem być miało? Czy jak dla tylu
innych nieznanych ofiar przeszłości, zapomnienie, śmier
telne zapomnienie, cięższe niż kamień grobowca nadejść
miało? Zdawało się to prawdopodobnem, szło tu bowiem
o człowieka z tłumu, z nieznanego kraju, człowieka któ
rego doktryny, poza dziwacznemi zapewnieniami nie miały
nic oryginalnego; wszak pozyskał sobie zaledwie kilku
pospolitych ludzi.
Jednym z pierwszych między uczniami jego, był ry
bak imieniem Piotr, człowiek bez wykształcenia, charak
teru gwałtownego, słabego i zmiennego, inni: Jakób, Ma
teusz, Jan, znani są tylko z niejasnych wskazówek. Są to
cienie w obłokach. Nie ma tu z czego stworzyć filozofii
łub religii. Cała ta history a odbyła się (jeśli wogóle się
odbyła?...) tak skrycie; współczesnym pisarzom, skwapli
wie jednak notującym najdrobniejsze szczegóły, wydała
się tak obojętną, że ani słowa nie wspomnieli o niej.
Nagle zdarzenie, które nierozjaśnionem pozostało, pokrze
piło ducha zwątpiałych uczniów, ożywiło, wyegzaltowało
wiarę w pow rót Chrystusa, na wieczne czasy utrwaliło
w pamięci ludzkiej drobne zdarzenie w Judei. Ciało J e 
zusa zdjęte z krzyża, w grocie skalnej złożone, już się tam
nie znajduje. Oto wydarzenie w całej swej rzeczywistości.

198
*

Istnieją najnaturalniejsze hypotezy na wytłom aczenie
tego faktu i już wyliczyliśmy je: ciało uniesiono, aby um ie
ścić je w schronisku pewniejszem . Dochodzenia, czynione
dla odszukania go, były niedostateczne i źle prow adzone;
pochwycono zwłoki, aby ustrzedz je przed zniewagami
i ukryć je przed wzrokiem niechętnych. Nie ma w tern
nic tak dalece różnego od setek zdarzeń, napotykanych
w dziejach. Posiadam y o tej przygodzie jedynie św iadectw a
odległe, pośrednie, legendow e, stronne. Zazwyczaj sądzi
się o opowieści zniknięcia ciała Jezusow ego, jak gdyby
śledztwo sądowe przeprow adzone było. W rzeczyw istości
nie ma żadnego śladu jakiegokolw iek dochodzenia histo
rycznego, ani krytycznego. Zdarzenie, k tóre nam wydaje
się tak ważnem, zajęło tylko kilku biedaków, którym po
zwolono robić i mówić wszystko, co im ich w yobraźnia
podsuwała.
Gdy dla zabalsam owania ciała um ęczonego, Marya
z Magdali i druga Marya, udały się w pierw szym dniu
tygodnia, t. j. dość długo po pochowaniu Jezusa, do grobu,
w którym m yślały znaleść ciało Chrystusa, ujrzały lub
zdało im się, że ujrzały, zam iast tego, którego szukały,
„młodzieńca w białej szacie", którego widok je „przera
ził". Postać jego była „jako błyskaw ica". Był to anioł;
był on jeden w edług św iętego M ateusza i św iętego M arka;
rozdw aja się on i staje się „dwoma aniołami" wedle św ię
tego Łukasza i św iętego Jana. Dzieciństwem byłoby dy
skutow ać o podobnych halucynacyach, tak dziwacznie do
kum entow anych. Czyż nie dowiedzionem jest, że w p e 
wnych stanach bólu i nadziei, najm niejszy szczegół w y
starcza, aby wywołać egzaltacyę duchow ą i kazać wierzyć
w objektyw ną realność złudzeń? Nie potrzeba uciekać się
aż do hypotezy um yślnego oszustwa, lub celow ego kłam 
stwa. Ten sposób polemiki jest zbyteczny. Zupełnie szcze
rze, kobiety, które udały się do grobu Galilejczyka, wie-
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rzyć mogły, że widziały, że słyszały aniołów o tw arzach
do „błyskawic" podobnych, zwiastujących im, „że Jezus nie
jest już tam, gdzie go złożono, lecz że jest w niebie".
Mogły pow tórzyć z zupełną szczerością to, co za pewnik
uważały. Przyjm ując ich opowieść, rozgłaszając ich zape
wnienia, inni przyjaciele Jezusa słuchali głosu uczuć naj-^
naturalniejszych. Pan L ittre bardzo subtelnie zauważył,
że „cuda są praw dziw e, gdy się w nie wierzy, i przestają
być prawdziwem i, gdy tylko się w nie w ierzyć przestaje".
W tych rzeczach, nadto, w ystrzegać się trzeb a nowo
czesnych sposobów rozum owania. W starożytności żydow 
skiej nie rozróżniano, jak to czynimy teraz, rzeczy przy
rodzonych od nadprzyrodzonych, Obie te rzeczy łączyły
się, nie znano praw niezbitych, rządzących światem , nie
dozwalających na fantastyczną jego ewolucyę.
Jakkolw iek bądź szaleństw em byłoby z opróżnienia
grobu — (gdyby naw et fakt ten nie uległ wątpliwości,
a w tym przypadku tak nie jest) — w nioskować o zm ar
tw ychw staniu trupa. Pew ne jest, że rozeszły się wieści,
utw ierdziła się wiara, że Jezus mimo śmierci żyje i cudo
wnie objawi sw ą obecność w niebie. Cały chrystyanizm
wynika z tego. U trzym ywał to św ięty Paw eł w sławnem
zdaniu: „Jeśli Chrystus nie zm artw ychw stał, w iara nasza
jest próżną". Usuńmy fakt zniknięcia ciała i, jako jego
konsekw encyę, przekonanie, że C hrystus pow róci na nowo,
a nie ma już historyi chrześcijańskiej. Zapytyw ano się nie
raz, jak mógł fakt tej doniosłości, co chrześcijaństw o, po
w stać jedynie dla tego, że nie znaleziono trupa, już to,
że go ukryto, już to, że go źle szukano. Ale zapomina się,
że z tej niewiadomości, w yprow adzano całą seryę wizyi,
cały system at wiecznego zbawienia, cudowne nadzieje,
których spełnienie miało być bliskiemu W skrzeszony zmarły
miał, w edle w ierzeń ludowych, zjawić się w otoczeniu
aniołów'-, miał powołać do siebie w szystkich w ierzących

w jego dalszy żywot. To też tłumy, zgnębione nędzą, żą
dne odwetu, przekonane były, że widziały w pewnych
określonych chwilach, boską istotę, która śmierć zwal
czyła. Czyż trzeba było więcej dla tego starego zgasłego
świata, rozpadającego się w gruzy, aby wywołać tysiące
wizyonerów i męczenników? Dziwnemby właśnie było,
gdyby „zmartwychwstanie", zaszłe w takiej epoce i w takiem środowisku, nie było dało olbrzymich rezultatów.
Jeśli w naszych czasach skandalicznie głupie legendy, jak
legenda o dwóch pasterzach z la Salette lub Bernardetty
Soubirons, wywołują: powstawanie miast, roznamiętnienie
tysięcy istot ludzkich, apologie żarliwe i silnie przekonane,
jakże się dziwić wpływowi, jaki przed blizko dwoma ty 
siącami lat wywierała na prześladowanych żydów i zde
moralizowanych pogan, wiara w ukazanie się zmarłego,
który miał rządzić niebem i ziemią. Znalazł się człowiek
szczególnie inteligentny, niezrównanie czynny, uczony, sub
telny i śmiały, epileptyk, święty Paweł, aby z tej wiary
wyciągnąć cały szereg wyników teologicznych. Święty Pa
weł nie znał był Chrystusa. Był to żyd fanatyczny, żar
liwy prześladowca pierwszych chrześcijan. Pewnego dnia
obecnym był przy męczeństwie jednego z uczniów Jezusa,
imieniem Szczepan. Podczas gdy kamienowano tego m ę
czennika, ten, który miał zostać świętym Pawłem, a na
zywał się Saulem, pilnował płaszczów morderców. — Ta
scena męczeństwa głębokie na nim sprawiła wrażenie.
Od tego dnia stał się niespokojnym, zmięszanym, smutnym
aż do chwili, gdy miał widzenie na drodze do Damaszku.
Zdało mu się widzieć Chrystusa we własnej osobie i sły
szeć głos, który mówił: „Saulu, Saulu, czemu mnie prze
śladujesz ?“
To zjawisko magnetyczne, (przypuszczając, że się
zdarzyło, jak to świadczą akty apostolskie), rozstrzygnęło
o nawróceniu prześladowcy i zrobiło zeń niezrównanego
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apostoła nowej religii. Święty Paweł posiada dar apostol
stwa i geniusz organizacyjny. Puścił się on na wędrówkę
przez świat grecko-rzymski, zatrzymując się wszędzie, gdzie
napotykał gminy żydowskie, własną pracą na życie zara
biając (był rozpinaczem namiotów), głosząc wieczorami
na zgromadzeniach przyjście Mesyasza, jego blizkie zja
wienie się na obłokach, komentując naukę, wynikającą
z wiary w powrót Chrystusa i dodając do niej własne
nauki.
Nic nie odstręczało świeżego neofity; uporna żarli
wość jego była niezrównaną, odwaga zwalczała wszelkie
niebezpieczeństwa i pokonywała wszelkie przeszkody.
Znosił głód, pragnienie, poniżenie bez zniechęcenia, bez
szemrania, nie dawał sprowadzać się z drogi ani szyder
stwami Greków, ani obelgami swych współwyznawców,
opornych nawróceniu; przechodził z więzienia do najgor
szych przygód podróżnych, kilkakrotnie rózgami smagany,
wreszcie karany śmiercią jako buntownik. Niewzruszona
wiara jego w powrót Chrystusa, co, jak głosił, wkrótce
już spełnić się miało, kazała mu zapominać o wszelkich
przykrościach i utrzymywała go w radosnej n adziei1).
x) »Bóg, który nie oszczędził własnego syna, lecz wydał go
dla nas, jakże nie dałby nam wszystko przez niego? Kto oskarży
wybrańców Bożych? Bóg osądzi! Kto ich potępi? Chrystus umarł,
więcej jeszcze, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga, i wstawia
się za nami! Co nas odłączy od miłości Chrystusa ? Czy przykrości,
lęk, prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwa, miecz? jako
napisanem jest: Z twojej przyczyny codziennie śmiercią nas każą,
uważają nas za owce na rzeź skazane. Ale w tern wszystkiem je
steśmy więcej, niż zwycięzcami przez tego, który nas miłował. Bo
pewny jestem, źe ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani przemoc,
ani rzeczy przeszłe, ani przyszłe, ani potęgi, ani wysokości, ani głę
bie, ani żaden inny twór nie będzie mógł odłączyć nas od miłości
Boga, objawionej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. (Św. Paweł:
„Listy do Rzymian". Rozdz. IX.).
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Święty Paw eł pierw otnem u Kościołowi chrześcijań
skiem u nadał teologię, etykę i organizacyę.^ Teologia ta
wypływa głównie ze Starego Testam entu. Święty Paweł,
mimo naw rócenia nie w yrzekł się ducha żydowskiego.
Jeg o dyalektyka subtelna, zawiła, często bardzo silna, nie
kiedy tak w ykrętna, że do złej w iary dochodzi, pozo
stała rabiniczną w dobrem i złem znaczeniu tego słowa.
Jego Bóg jest silnym i zazdrosnym Bogiem Hebrajczyków,
Bogiem, który od wieków przeznaczał „dobrych" do zba
wienia, a „złych“ do potępienia. W ielki dogm at teologii
św iętego Pawła, to dogm at przeznaczenia. Naród żydow
ski był od początku ludem wyznaczonym, aby dał praw dę
św iatu i przyniósł mu Mesyasza. Ale po przyjściu Jezusa
spodobało się Bogu inne ludy przypuścić do praw dy i zba
wienia i rozszerzyć koło w ybranych poza granice narodu
żydowskiego. Św ięty Paw eł stał się apostołem tych cudzo
ziemców, tych „pogan". Ilekroć mógł, ułatw iał im w stęp
do zgrom adzeń religijnych wspólnie z Żydami, ale zazna
czał zawsze wyższą doskonałość ludu izraelskiego.
Taka koncepcya teologiczna przeznaczenia ludzkiego,
wykluczała ideę spraw iedliw ości i zastępow ała ją tym de
spotyzm em boskim, k tóry uczeni Kościoła zowią łaską.
Cofała ona ludzkość poza Cycerona i Sokratesa. Zam iast
moralności, opartej na obserw acyi faktów, na stosunkach
między osobnikami, na wymianie usług i wzajem ności uczuć,
w prow adzała ona tyranię m istyczną, okropny despotyzm
boski, który nie potrzebow ał zdawać rachunku. Oddawała
św iat we władzę nietolerancyi teologicznej Kościołów. Ro
zum, rzeczyw istość, sum ienie znikały wobec niezgłębio
nej, tajem niczej woli, tej nieznanej potęgi zwanej Bogiem.
W ola tej niejasnej potęgi była praw em nieuniknionem
i bezsprzecznem . „Bóg, pisał św ięty Paweł, um iłował był
Jakóba i nienawidził Ezawa, zanim narodzonym i byli i za
nim cośkolw iek dobrego lub złego uczynili, starszego pod-
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ległym uczynił młodszemu, aby wyrok boski pozostał nie
wzruszonym, nie z powodu czynów ich, lecz wedle wy
boru uczynionego przez Boga“.
Prawdziwem mianem tej doktryny jest: doktryna nie
sprawiedliwości. Niesprawiedliwość na początku w grze
chu pierworodnym, niesprawiedliwość na końcu w potę
pieniu wiecznem, niesprawiedliwość stała w ciągłej prodestynacyi. Za wpływem świętego Pawła doktryna ta
miała przeniknąć chrystyanizm, Święty Augustyn miał ją
rozwinąć, Luter i Kalwin w herezyi mieli głosić ją za nie
zbędną dla zbawienia. Przeciwko niej Jan Jakób Rousseau
wygłosić miał ten mściwy argument:
„Gdyby była na ziemi religia, poza której obrębem
czekałyby nas tylko kary wieczyste i gdyby w jakiemkolwiek miejscu świata, jeden tylko człowiek dobrej wiary nie
był uderzony jej oczywistością, Bóg tej religii byłby najniesprawiedliwszym i najokrutniejszym z tyranów".
Co do teologii świętego Pawła, jak i co do organizacyi, jaką nadał pierwotnemu Kościołowi, należy pamię
tać, że dla apostoła idzie tu o świat, który ma zniknąć.
Nadzwyczajności tej doktryny wydają się ogromne,
jeśli stosować je do świata o nieokreślonem trwaniu, wy
dadzą się jednak mniej dziwne, gdy je zastosować do stanu,
który wkrótce ma skończyć się cudownie. Święty Paweł,
umysł nieprawdopodobnie subjektywny, nie ma ani zmy
słu, ani upodobania prawd historycznych, tak dalece, że
zamiast nalegać na fakt istnienia Jezusa, zdaje się uważać
je za rzecz bez żadnego znaczenia i Chrystusa bierze
jako prosty temat do ćwiczeń dyalektycznych. Święty Pa
weł kilkakrotnie oświadcza ze szczególną emfazą, że „chce
znać Chrystusa tylko według ducha“. Rozumuje on tak:
„Dla tego to, jak przez jednego człowieka, Adama, grzech
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i że jak ta śmierć
rozciągnęła się na świat cały, bo wszyscy grzeszyli w nim,
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tak samo przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, no
wego Adama, odkupienie, które daje żywot wieczny, roz
ciąga się na wszystkich ludzi, to jest na tych, którym
spodoba się Bogu użyczyć łaski swej w Jezusie Chrystusie“. Nie jest to znów bardzo skomplikowane. Komentatorowie i wierni doktrynie świętego Pawła, utrzymywali,
że „zbawienie“ rodu ludzkiego, zawiera się w tern szczególnem paralelizmie dyalektyka: jeden człowiek, przez swą
osobistą winę skazuje cały ród ludzki, jeden człowiek
przez swą osobistą cnotę zbawia ród ludzki; Bóg, który
chciał winy, chce i odkupienia, i aby zbawić winnych, zmu
sza się zabić niewinnego i, zanim wyginie pokolenie świę
tego Pawła, zniszczy świat i odemknie niebo, by ukazać
Jezusa w otoczeniu aniołów. Skoro świat miał się skoń
czyć, wystarczającą była nieskomplikowana organizacya
stowarzyszeń religijnych. To też nic prostszego nad roz
porządzenia administracyjne, zalecane przez świętego Pa
wła. Stowarzyszenia religijne świętego Pawła, obce wszel
kiej hierarchii, składające się z członków równych co do
praw, istniały jedynie dla słuchania wędrownych mówców,
przyjmowania darów i jałmużny, i słuchania nauk spisy
wanych i przysyłanych przez sławnych apostołów. Święty
Paweł wielką liczbę tych nauk moralnych spisał: są to
Jego listy apostolskie. Nie wszystkie nas doszły, a kilka,
które mamy, nie odeń pochodzą. Są one ciekawe dla po
znania organizacyi i zwyczajów tego pierwszego katoli
cyzmu.
Święty Paweł, zwracając się do powstających stowa
rzyszeń, nalega na posłuszeństwo należne władzom. Temu
to zaleceniu, bardzo ścisłemu i bardzo usilnie przestrzega
nemu, chrystyanizm zawdzięcza, zaraz po pierwszych bu
rzach, sukces swój u cesarzów, królów, możnych, u oso
bistości, jakąkolwiek urzędową godność piastujących. Nie
potrzebowano wielkiego wysiłku umysłowego, by pojąć,
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że religia, w której takie przeważają przepisy, łatwo stad
się może narzędziem władzy.
„Niech każdy, pisze Święty Paweł w rozdziale XIII.
Listu do Rzymian, posłusznym będzie władzom, bo wszelka
władza pochodzi od Boga, i istniejące władze są przez
Boga ustanowione. To też kto opiera się władzy, opiera
się porządkowi, ustanowionemu przez Boga, i ci, co to
czynią, sami karę na siebie ściągną. Nie za dobry, lecz
za zły czyn sędziego lękać się trzeba. Nie chcesz bać się
władzy? Czyń dobrze a mieć będziesz jej aprobatę. Sę
dzia jest sługą Bożym dla dobra twojego. Lecz jeśli źle
czynisz, drżyj: nie nadarmo, będąc sługą Bożym, nosi on
miecz, aby wywrzeć zemstę i ukarać tego, który źle czyni.
Trzeba więc być uległym nietylko z obawy kary, lecz i dla
własnego sumienia.
„Dla tego też płacicie podatki, bo urzędnicy są mi
nistrami Boga, którzy ściśle wypełniają swą służbę.
„Oddajcie każdemu, co mu się należy: podatek, komuście podatek winni; daninę, komu się danina należy;
lęk, komuście lęk winni; uszanowanie, komuście uszano
wanie winni“.
Tę „doktrynę uległości4*, święty Paweł przenosi z po
lityki do stosunków społecznych, do życia rodzinnego i wy
raża ją, co się tyczy niewiasty i małżeństwa, z rodzajem
świętobliwej i bezwstydnej brutalności: „Chcę, byście wie
dzieli, mówi, zwracając się do swych współczesnych, że
mąż jest głową niewiasty.... Jak Kościół podległym jest
Chrystusowi, tak podległe we wszystkiem winny być żony
mężom swoim.... Myślę, że dobrze jest dla mężczyzny nie
mieć zetknięcia z kobietą. Wszelako, dla uniknięcia bez
wstydu, niech każdy ma swoją żonę, a każda kobieta
swego męża. Niech mąż oddaje żonie, co jej się należy,
a żona niech tak samo postępuje względem swego męża.
Żona nie ma rozporządzać swą osobą, lecz mąż jej; ró-
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wnież mąż własnem ciałem rozporządzać nie może, lecz
żona jego. Należeć winniście do siebie wzajemnie, wyją
wszy, gdy rozłączacie się za wspólną zgodą, na krótki
czas, dla poświęcenia się modlitwie; potem powróćcie ra 
zem z obawy, by Szatan nie skusił was przez lubieżność
waszą....
„Czas jest niedługim, bracia, mówię wam, aby na
przyszłość ci, co mają żony, byli jak ci, co ich nie mają".
Święty Paweł żąda, by niższość kobiety zaznaczała
się nawet w wykonywaniu kultu, nawet w sposobie mo
dlenia się. Oto, co mówi w tej sprawie: „Mąż każdy —
pisze do mieszkańców Koryntu — który modli się lub
prorokuje z nakrytą głową, bezcześci swą głowę. Każda
niewiasta, przeciwnie, która modli się lub prorokuje bez
zasłony na głowie, bezcześci głowę swoją; jest to tak, jak
gdyby była ogoloną. Bo jeśli niewiasta nie ma zasłony,
niech obetnie także włosy swoje. Jeśli więc hańbą jest
dla niewiasty być ogoloną lub mieć włosy obcięte, niech
przywdzieje zasłonę.
Mąż nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem
Boga i chlubą Jego, podczas gdy niewiasta jest chlubą
męża. Istotnie, nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz ko
bieta powstała z mężczyzny, nie mężczyzna dla kobiety,
lecz kobieta dla mężczyzny została stworzoną. Dla tego
kobieta, z powodu aniołów, musi mieć na głowie znak
władzy, od której zależy“.
Tak samo poleca święty Paweł uległość dzieciom,
sługom, „które winny słuchać panów swych z lękiem i drże
niem". Dyskutowano bardzo nad pytaniem, czy święty Pa
weł i ewangeliści wypowiedzieli się za, czy przeciw nie
wolnictwu. Ale to pytanie nie istniało nawet dla ludzi,
wierzących w koniec świata. Dla tego też zalecają każdemu,
aby pozostał w kondycyi i na stanowisku, na jakiem się
znajduje i „na którem go przyjście Pana zastanie".

,
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Listy świętego Pawła obfitują w nauki tolerancyi
braterskiej, dobroci, poświęcenia.
Niekiedy są one wyrażone z przecudną mistyczną
wymową, jak naprzykład rozdział XIII. pierwszego listu do
Koryntyan, traktujący o miłosierdziu. Na nieszczęście
nauki te skrzywione są przez względy teologiczne, które
prowadzą do takich oto zdań: „Nie mścijcie się sami, naj
drożsi, lecz dajcie działać Bożemu gniewowi, bo napisanem jest: Moją jest zemsta, i moją jest zapłata, rzekł
Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój głodny, posil go; jeżeli
łaknie, napój go; bo tak czyniąc, gorejące głownie na
głowę jego gromadzisz“.
Z listów świętego Pawła dowiadujemy się w jaki
również sposób w tych pierwotnych Kościołach katolickich
odprawiano kult. Jeśli — mawiał święty Paweł współcze
snym swoim — gdy zgromadzacie się, a jeden lub drugi
z pomiędzy was ma hymn, naukę, mowę, objawienie, interpretacyę, niech to wszystko użyte będzie ku zbudowa
niu. „Gdy są tacy co mówią językiem zrozumiałym tylko
dla niewielu zebranych, niech mówi dwóch lub trzech
najwyżej po kolei i niech ktoś tłomaczy; jeśli zaś nie ma
tłumacza należy milczeć w Kościele i mówić z sobą i z Bo
giem.
„Co się tyczy proroków, niech dwóch lub trzech
mówi, a inni niechaj sądzą; jeśli inny który siedzi ma
objawienie, niechaj umilknie pierwszy. Bo wszyscy może
cie prorokować kolejno, aby wszyscy nauczeni byli i utrw a
leni w dobrem. Duch proroków podległy jest prorokom;
bo Bóg nie jest Bogiem zamieszek lecz pokoju.
„Jak we wszystkich kościołach świętych, niech nie
wiasty milczą w zgromadzeniach, bo nie wolno im prze
mawiać; lecz niech będą uległe jak im nakazuje zakon.
Jeśli chcą dowiedzieć się czegoś, niech zapytają o to mę-
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żów swoich w domu; bo niestosownem jest, aby niewia
sta mówiła na zgromadzeniu.
Widać z tego, że zgromadzenia religijne pierwszych
chrześcijan, były rodzajem publicznych zgromadzeń, gdzie
każdy glos zabierał, choć kobietom święty Paweł zalecał
powstrzymywać się od przemawiania. Mówiono na nich „bre
dzeniem" to znaczy posługując się słowami bez sensu,
prędko wymawianemi, których nieprzenikniona niejasność
miała nosić charakter religijny; glossolog był istotą ma
jącą dar „duchowy" pochodzenia boskiego; toż samo tyczyło
się proroka, „uzdrowiciela", improwizatora pieśni. Można
z tego sądzić o zamięszaniu, o gwarności tych zgroma
dzeń, na których niekiedy ucztowano, i które nie odby
wały się bez sprzeczek i kłótni, bo jak opowiada święty
Paweł: „jedni przybywali na czczo, a inni pijani". Ten chaos
pobożności i wybryków kończył się często ekstazą i halucynacyą. Wyobrażano sobie, że asystuje się powrotowi
Jezusa, mówiono, że zjawia się on często. Pewnego dnia
pięciuset nieofitom zdało się, że widzą Chrystusa na
obłokach niebieskich.

II.
K ATO LICYZ M H I S T O R Y C Z N Y .

W miarę rozrostu gmin chrześcijańskich zaprowa
dzono porządek w zgromadzeniach.
Ten z wiernych, który miał najwięcej talentu do
czytania, mianowanym był lektorem epistoł i ewangelii,
których, jak równie i epistoł było mnóstwo. Te, które prze
chowały się i są kanonicznie zarejestrowane, są zaledwie
drobną cząstką literatury chrześcijańskiej z pierwszych
wieków.
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Opowiadano różne pobożne historye o synu cieśli.
Dzieckiem jeszcze, wskrzeszał dzieci, tchnieniem swem
ożywiał gliniane ptaszki, lepione przez jego towarzyszów,
i ptaszki te fruwać zaczynały. Każde stowarzyszenie chciało
mieć swą własną ewangelię, lub dodać przynajmniej do
niej nowe szczegóły. Nie zadawalniano się tworzeniem
opowieści budujących, komentowano je w przemowach.
Z początku wszyscy mogli mieć głos, argumentować, przy
takiwać, zaprzeczać. Niewiasty, wbrew zaleceniom świę
tego Pawła, przemawiały publicznie. Ze wszystkich epok
w dziejach, czasy apostolskie najwięcej sprzyjały dyskutu
jącemu feminizmowi. Nieznany autor listu do Tymoteusza
nalega, że koniecznie nakazać trzeba milczenie niewiastom.
„Żądam, by kobiety przyzwoicie, skromnie, wstydliwie
ubrane, nie zdobiły się ani w złoto, ani w perły, ani w bo
gate szaty, lecz by zdobne były w w dobre uczynki, jak
przystoi niewiastom chcącym służyć Bogu. Niewiasta niech
słucha nauczania z zupełną uległością. Nie pozwalam nie
wieście nauczać, ani przewagi mieć nad mężem; ma ona
zachowywać milczenie. Bo pierwej utworzonym był Adam
a potem Ewa; i nie Adam uległ pokusie, lecz Ewa, sku
szona, winną się stała. Będzie ona jednak odkupiona przez
rodzenie, jeśli skromnie trw ać będzie w wierze, miłosier
dziu i świątobliwości".
Aby pohamować i uprzedzić zamieszanie i gwar zgro
madzeń religijnych, wyznaczono dozorców, powierzono
przemawianie specyalnie tym, którzy okazali pewien ta
lent krasomówczy. Zrozumiano też konieczność by po
wstrzymać i potępić wybryki śmiesznych komentatorów
i propagatorów głupich baśni dla „starych bab“, ludzi
którzy, mówi autor listu do Tymoteusza, „przywiązują
wiarę do bajek i genealogii bez końca, błąkają się w pró
żnych gadaniach, chcą być uczeni w zakonie, a nie rozu
mieją nawet co mówią".
A. Dide : „Religie*
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Liczba ubogich w zrastała z dnia na dzień: w ybrano
więc w iernych, którzy zająć się mieli rozdaw aniem , ży
wności i organizow aniem w spólnych posiłków.
Te środki, dla zaprow adzenia ładu poczynione s ta 
nowią pierw szą organizacyę duchow ieństw a Kościoła chrze
ścijańskiego. W ym agała ona obecności lektora, kaznodzieji,
kilku dozorujących, dyaków, których obowiązkiem było
zbierać i rozdaw ać jałmużnę.
Gminy w ybierały same tych sług Kościoła. Dodano
do nich kilku śpiewaków. Św ięty Jakób zauważył był: że
czuje się potrzebę śpiew ania, gdy się jest zadowolonym.
„Gdy kto sm utny niechaj się modli; gdy szczęśliwy nie
chaj śpiew a44. Modlono się i śpiewano. Modlono się głó
wnie, bo modlitwie przypisyw ano moc cudów wszelkiego
rodzaju, nie wyłączając cudów m eteorologicznych. Święty
Jakób pisał: „Żarliw a m odlitw a spraw iedliw ego jest b a r
dzo skuteczna. Św ięty Eliasz był człowiekiem takim, jak
my: modlił się on usilnie, aby deszcz nie padał i kropla
deszczu nie zrosiła ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
Potem modlił się znowu, i niebo deszcz spuściło i ziemia
owoc swój w ydała44.
Modlitwa także uzdraw iała chorych. „Jeśli kto chory,
mówi tenże św ięty Jakób, niech wezwie starszych kościoła,
niech ci modlą się za niego namaszczając go oliwą w imię
Pana: m odlitw a ocali chorego44.
Te czasy pierw otne, w których niew zruszenie trw ająca
nadzieja J) w pow rót Chrystusa egzaltow ała w iarę i miło!) Koniec rzeczy wszelkich jest bliskim, mówi epistoła, przy
pisywana świętemu Piotrowi; „oto nadeszło przyjście Pana" mówi
epistoła przypisywana świętemu Jakóbowi; „dziateczki oto ostatnia
godzina" mówią epistoły przypisywane świętemu Janowi. Apoka
lipsa prawdopodobnie najdawniejsza z pism Nowego Testamentu,
zaznacza, z rodzajem gorącej egzaltacyi, oczekiwanie powrotu
Chrystusa.
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sierdziem napełniła serca, były złotym wiekiem chrystyanizmu.
Nowa religija jednak daleką była od tego, aby światu
przynieść myśli radosne i wesołe; smutek bytowania
w tej dolinie łez, oczekiwanie śmierci, takie były uczucia,
które chrześcijaństwo wnosiło w dusze. Na szczęście po
w rót Chrystusa był blizki i niebo będzie nagrodą wiernych.
Przekonani, że końcową katastrofę poprzedzą straszne
zdarzenia i głębokie cierpienie, nie lękali się męczeństwa.
Przeciwnie, pragnęli go gorąco. Ani oskarżenia, ani prawie
ogólnie otaczająca ich niechęć, nie zdołały zmącić czy
stości ich wiary. Miejsce męki stawało się dla nich miej
scem, gdzie rozdawano palmy zasługi, gdzie Bóg wydawał
niebiańskie korony. Jeśli tracili świat, zyskiwali coś nie
równie cenniejszego — błogosławioną wieczność.
Corneille w Polyeukcie cudnie opisał tę egzaltacyę
i mistyczną nadzieję, to pragnienie niezmąconej, nie
kończącej się szczęśliwości:
Et l’heureux trepas que j’attends
Ne nous sert que d’un doux passage
Pour nous introdnire au partage
Qui nous rend a jamais contents.

W czasach, gdzie przeważa wiara w nadprzyrodzoność, bohaterstwo religijne i wytrwałość w cierpieniach
udzielają się łatwo. „Kto mnie uwolni od mego nędznego
ciała?!“ — wzdychał święty Paweł. Wydziedziczeni świata
tego widzieli w śmierci ucieczkę, przystań niebiańskiego
miłosierdzia.
Tłumne przystępowanie biednych i cierpiących tłu
mów do nowej wiary, nie byłoby wystarczyło do zapew
nienia tryum fu jej doktrynom a raczej jej nowym na
dziejom. Gdy chrystyanizm zawiedziony w swem pierw14*
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szem oczekiwaniu przyjścia Chrystusa, odsunął był przy
bycie to na obłokach niebieskich, do czasu nieokreślonego,
interpretując w tym celu ustęp z Apokalipsy, trzeba było
dla nowej reiigii, która teraz zdawała się módz liczyć na
trwałość ziemską przynajmniej kilku wieków, znaleźć po
parcie władców Państw, możnych świata. To decydujące
poparcie przyniósł chrystyanizmowi Konstantyn, preten
dent do korony cesarskiej. Ani instynkt moralny, ani wie
dza teologiczna nie brały udziału w tym fakcie. „Cud“
był tego ostatecznym powodem.
Oto jak o tym przedmiocie wyraża się w klasycznem
dziele Wielebny Ojciec F. Gazeau, jezuita: „Gdy Bóg do
statecznie dał poznać, że ustanowienie Kościoła jest jego
dziełem i że wszystkie potęgi ziemskie i piekielne są wobec
niego bezsilne, przyzwał cesarzów na łono Kościoła i z wiel
kiego Konstantyna uczynił wyznawcę i protektora nowej
reiigii. O cesarską koronę ubiegał się z tym księciem ty 
ran Maksencyusz, który stał się był panem Rzymu. Kon
stantyn zbliżył się do tego miasta, by z nim walczyć, i już
korzystnie usposobiony dla wiary chrześcijan, błagał ich
Boga by dał mu się poznać. A że był serca prawego, Pan
go wysłuchał. Pewnego dnia gdy szedł na czele swych
hufców, przy cichej i jasnej pogodzie ujrzał na niebie
błyszczący krzyż, na którym nakreślone były słowa: Pod
tym znakiem zwyciężysz. Całe wojsko tak jak i książę cud
ten widziało. Zachęcony tern zjawiskiem uderzył na nie
przyjaciela, który rzucił się do ucieczki utonął w Tybrze.
Rzym natychmiast otworzył bramy Konstantynowi i odtąd
on publicznie uznał chrześcijaństwo.
„Konstantyn wydał na korzyść reiigii sławny edykt
Medyolański (313) i zajął się poprawieniem zła, jakie po
czynili poprzedni cesarze. Odwołał wygnańców, zwrócił
chrześcijanom kościoły, wybudował nowe i hojnie je wy
posażył. Zlewał nadto różne zaszczyty na wysokich do-
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stojników kościoła, a głównie na Papieży, którzy dotąd
prześladowani byli tak, że przeszło trzydziestu oddało
było życie swe za Jezusa Chrystusa.
Konstantyn
przeznaczył pałac Laterański na rezydencyę papieską.
Chrześcijanie ze zdziwieniem i dziękczynieniem patrzyli
na te cuda potęgi bożej. Prawdziwa Religia nawet bałwo
chwalcom wydała się teraz czci godną, gdy widzieli* jak
cesarz uznaje jej świętość. Gorliwość jego dużo wyzawców zjednała chrystyanizmowi. Wkroczywszy do Rzymu
Konstantyn chciał, by Krzyż, który był zadatkiem jego
zwycięstwa, stał się niepiękniejszą ozdobą jego tryumfu:
krzyż też ukazał się na wierzchu jego korony, i zatknięto
go na Kapitolu, jakby dla głoszenia przed światem try 
umfu Boga ukrzyżowanego 1)“.
Ten cesarz „o sercu prawem*4, któremu katolicyzm
zawdzięcza — po Bogu i cudownej wizyi napisu w nie
bie — swój tryum f i urzędowe zatwierdzenie, jest w całem
tego słowa znaczeniu jednym z największych nikczemni
ków w dziejach. Skalał się on wszystkiemi zbrodniami.
Wielki król żydów Dawid jest rozbójnikiem, założyciel
chrystyanizmu rządzącego jest bandytą. Ale Kościół stale
tak postępuje, apoteozuje tych co mu służą, a oczernia
i bezcześci tych, którzy go nie uznają lub przeciw niemu
występują.
Konstantyn zauważył był dowcipnie, że według
nowej religii, chrzest zmazuje wszelkie grzechy, to też
mimo że wydawał się za protektora nowych idei, nie
myślał wcale o chrzcie. Czekał ostatniej swej godziny
i bez skrupułu oddawał się namiętnościom i zbrodniom,
potem zaś gdy chwila śmierci nadeszła, przyjął chrzest
x) „Histoire ecclesiastique“, A. M. D. G., poprawiona, przej
rzana i uzupełniona przez Wiel. Ojca F. Gazeau, ze zgromadzenia
Jezusowego. Tours. Alfred Mame, editeur, 1855, pp. 36 i 37.
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w błogiej nadziei, że Przedwieczny, wierny dogmatowi,
przyjmie do chwały niebieskiej duszą jego oczyszczoną,
wolną od wszelkiej skazy.
Od Konstantyna począwszy, chrystyanizm dotąd roz
dzielony i prześladowany, staje się przemożnym katoli
cyzmem. Zamiast zgromadzeń publicznych nie stałych, nie
chęcią sfer rządzących często przerywanych, katolicyzm
posiedzenia swe odbywa w wygodnych gmachach, w ob
szernych katedrach. Powstaje skomplikowana, uczona hie
rarchia. Dogmata mnożą się i modyfikują. Cud, z którego
zrodził się chrystyanizm, którem u zawdzięcza swe zwy
cięstwo i panowanie, stał się racyą bytu Kościoła, jego
listem uwierzytelniającym, odnawiającym się stale, po
wtarzającym się w każdej epoce. Kościół zmuszonym jest
do nieustających cudów. Odmówić mu ciągłej mocy cudów,
znaczy nie uznawać go, zniszczyć. To też w podręczni
kach kościelnych zaznacza on skwapliwie, że cud jest
z nim wszędzie. Przyjście Jezusa jest cudem „oczekiwa
nym przez świat od czterech tysięcy la t“, przepowie
dzianym i zwiastowanym przez proroków; narodzenie J e 
zusa jest cudem; żywot Jezusa jest jedną długą seryą
cudów; ukrzyżowaniu jego, które było „największą zbro
dnią “ ale której chciał sam Bóg, także cuda towarzyszyły:
„Słońce przygasa, ziemia okrywa się ciemnością, skały
pękają, zmarli zmartwychwstają, wszystko w przyrodzie
odczuwa śmierć swego twórcy". Z Chrystusa moc cudów
przechodzi na uczniów jego; „ogniste języki okazują się
nad głowami apostołów, „cienie świętego Piotra uzdra
wiają chorych; on sam uprowadzony jest z więzienia „przez
anioła“ ; święty Paweł „słyszy głos Boga"; święty Jan
„zanurzony w kotle wrzącej oliwy, żadnego bólu nie
czuje“ ; żydzi mordowani są, bo trzeba było aby spełniło
się przeciw nim proroctwo Jezusa“. „Tytus sam, mówi
wielebny ojciec Gazeau, przyznaje, że zwycięstwo nie było
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jego dziełem, lecz że był on tylko narzędziem gniewu bo
żego. Zginęło w czasie oblężenia jedenaście tysięcy żydów,
reszta tego ludu — bogobójcy, zaprzedana i rozprószona
jest po świecie, skazana przez Najwyższego na błąkanie
się wśród narodów bez władcy, bez ołtarzy i bez ofiarników, aż na końcu wieków otworzą im się oczy i uznają
za Boga tego, kogo ukrzyżowali". Za Marka Aureliusza
niebo swym sympatyom dla legionów chrześcijańskich
dało wyraz, spuszczając na wrogów Rzymian „straszny
grad z piorunami, który zdziesiątkował bataliony"; przez
cud, Bóg zmusza Konstantyna do przyjęcia chrystyanizmu;
nawrócenie Klodwiga także polega na cudownem wsta
wiennictwie; „w decydującej chwili bitwy pod Tolbiac;
Klodwig, małżonek chrześcijanki Klotyldy, woła: „Boże,
którego wielbi Klotylda, wspomóż mnie! Jeśli dasz mi
zwycięztwo nie będę miał innego Boga nad ciebie". I Bóg
przychodzi natychmiast na stronę Klodwiga i Franków.
Wielcy uczeni Kościoła mają moc czynienia cudów;
w nowszych czasach cud demokratyzuje się, staje się
udziałem pasterek i dzieci; zniża się do Maksymiana Girand, Melanii Mathieu, Bernardetty Soubiron. Nie oto cho
dzi, najważniejszem jest, aby cud manifestował się i trwał.
Trwać też będzie, póki istnieć będzie katolicyzm. Da on
nam zawsze, (otaczając się ostrożnościami, nieodzownemi
dzisiaj wobec łatwości sprawdzania) cuda, które zresztą
coraz rzadsze będą i coraz bardziej staną się zyskownemi przedsiębiorstwami. Cud idzie z postępem, staje się
ajentem handlowym. Handel cudownemi wodami daje
ogromne zyski. Cud sprzymierza się z feminizmem. Wi
dzenia są głównie zjawiskami kobiet. Najświętsza Panna
trudzi się i zstępuje z „nieba", aby dać rozkaz Bernardecie: „Idź pić i myć się u źródła i jedz traw ę rosnącą
koło niego". Na nieszczęście osoby, bynajmniej nie nie-
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biańskie, zgadzają się odgrywać rolę Najświętszej Panny,
a wolnomyślni adwokaci, jak Juliusz Favre, użyczają im
pomocy swej wymowy — nie zawsze umieją zachować
dla siebie, wcale nie nadprzyrodzone objawienia w rodzaju
następującego:
„Pewnego dnia, opowiada ksiądz Deleon, ksiądz Burnoud, rozmawiając wobec kilku świadków o pielgrzymce
de la Salette, rzekł do panny Lamerliere: „Kościoły były
niedyś opustoszałe, kult Najświętszej Panny wzmaga się
i codzien żywszym błyszczy światłem. Jak wielką rzecz
pani zrobiłaś! I jak się to rozeszło! Na co panna Lamer
liere odrzekła: „Nie prawdaż? oh!... Dobrze o tern wie
działam, kiedy to zrobiłam".

III.
K ATO LIC YZM I ŻYC IE J E Z U S A .

W rękach uczonych katolickich historya Jezusa i jego
rodziny uległa interesującym przekształceniom.
W Biblii każdy znajduje to, co dla siebie za stoso
wne uważa. Daje ona broń w rękę Lutrowi reformatorowi,
Miltonowi rewolucyoniście, Bossuetowi monarchiście gallijskiemu, Józefowi de Maistre monarchiście ultramontańskiemu, Tołstojowi łagodnemu anarchiście. Przynosi ona
stosownie do okoliczności pokój lub miecz. Pozwala co
się tyczy osobistości Jezusa, na największą rozmaitość
interpretacyi. Ewangelie synoptyczne w pewien sposób
czytane, stanowczo twierdzą, że Jezus był człowiekiem,
ale stwierdzają też coś innego zupełnie, bo — niech nam
zazłe nie biorą teologowie liberalnego protestantyzmu —
osobistość, której przypisują władzę cudownego uzdra
wiania chorych, chodzenia po wodach, wskrzeszania zmar
łych, nie jest zupełnie podobną do jednego z nas. Aby
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utrzymywać podobną tezę, trzebaby porządnej dozy złu
dzeń lub złej wiary. Między istotą, mającą moc czynienia
cudów a nami, jest nietylko różnica gradacyi, lecz różnica
pierwiastku. Otóż ewangelie synoptyczne, wszystkie ewan
gelie synoptyczne od początku do końca, przyznają Jezu
sowi dar cudów. Zatem z punktu widzenia tych ewangelii,
Jezus jest zupełnie czemś innem, niż człowiekiem. Ewan
gelie nie mówią nawet o tern, co różni Jezusa od nas.
K ład ą. one nacisk na cechy ludzkie, które spotyka się
u niego, i daleko silniej nalegają na ten punkt, niż to
czyni święty Paweł w swych pismach, lub- ewangelie we
dle świętego Jana.
Dla świętego Pawła, Jezus jest tezą teologiczną,
jest formą Boga, duchem, człowiekiem z nieba, istotą,
która nim na ziemię przyszła, już korzystała z przywile
jów boskich. Jeśli nie jest Bogiem, jest pod-Bogiem. Oj
cowie apostolscy: Barnabasz, Klemens, Roman, Polikarp,
Hermas, Ignacy, mają o tym przedmiocie idee niejasne.
Wierzą oni, że Jezus jest rodzajem Boga, archaniołem,
istotą nadprzyrodzoną, która ukazała się jako zwiastun
prawdy Adamowi, Noemu, Mojżeszowi. Ale nie wyszcze
gólniają i nie rozumieją dobrze, co wymyślili i w co
wierzą.
U Justyniana męczennika Jezus jest Bogiem, lecz
Bogiem z rozkazu Boga Ojca, a zatem Bogiem podwła
dnym, nie równym i nie jednej treści z Ojcem. Jest to
T heos, ale nie ho Theos. Aby zdać sobie sprawę z ogrom
nego cofnięcia się wstecz, jakiemu, pod wpływem rodzą
cego się katolicyzmu, uległ umysł ludzki, wystarczy, po
przeczytaniu Ojców apostołów, wziąć do ręki tom Platona
lub De officiis Cycerona.
We wszystkich tych majaczeniach pierwszych Ojców,
występuje nie człowiek, który wznosi się do bóstwa, lecz
bóstwo, które schodzi do człowieczeństwa.
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Czwarta Ewangelia zmienia ten teologiczny punkt
widzenia. W romansie metafizycznym według świętego
Jana, Jezus staje się „myślą", „duszą" świata, potęgą,
która stwarza i kieruje rzeczami wszystkiemi, „logosem".
Odtąd równie trudno jest odróżnić go od Boga, jak tru 
dno jest odłączyć istotę rzeczy, w rzeczy zawartej, od
rzeczy samej. Tą drogą doktryny neo-platońskiej łatwo
już dojść do dogmatu Trójcy.
Człowieczeństwo Jezusa znika, ulatnia się w boskość.
Coraz więcej porzucany ciasny, ruchomy teren historyczny
tekstów judeo-chrześcijańskich, na których można było
jeszcze spodziewać się znaleźć ludzką osobę Jezusa, aby
się wznieść, należy powiedzieć spaść, do niezrozumiałych
teoryi metafizyki.
Jezus, istota nadprzyrodzona, cudy czyniąca; Jezus,
rodzaj pół-Boga; Jezus, tak z Bogiem złączony, że się
z nim stapia, wszystkie te Jezusy i wielu innych jeszcze
występują w Nowym Testamencie. Katolicyzm mógł wy
bierać.
Tworzyły się liczne i różnorodne partye teologiczne,
skłaniające się to w kierunku zaznaczonym przez Ewan
gelie, to w kierunku przeciwnym. Dawało to powód do
niekończących się i niekiedy krwawych dysput, Ponieważ
nie troszczono się o rzeczywistość i prawdę historyczną,
lecz zapuszczano się w bezkreśne państwo wyobraźni i dyalektyki, można było błądzić bez końca. I nie żałowano
tego.
Katolicyzm, gdy tylko zorganizował się w regularny
Kościół, zajął się streszczeniem tych majaczeń w seryę
formuł, które stać się miały urzędowemi, i poza któremi
przestaje się być chrześcijaninem, lub przynajmniej traci
się prawo nazywania się chrześcijaninem.
Formuły te, przekształcone na dogmata, to jest na
doktryny religijne, stałe i niewzruszone, wydawane orzez
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zgromadzenia uczonych, mających z urzędu prawo do gło
szenia prawd religijnych, miały reprezentow ać nie wiarę
Jezusa — lecz, co wydawało się najważniejszem — wiarę
w Jezusa. Kościół czuwał nad zachowaniem i nietykalno
ścią tej wiary, miał ją, jak utrzymywał, w świętym depo
zycie.
Ci, którzy się od niego odłączali, byli wyklęci. W ła
dza cywilna na służbie Kościoła, mogła i powinna ich ka
rać. To też pierwsze wieki Kościoła pełne są walk, herezyi, denuncyacyi, potępień, prześladowań.
Najprzód rozpoczęły się dysputy zażarte, gwałtowne,
obelżywe, między stronnikami uniwersalistycznych doktryn
świętego Pawła, a stronnikami doktryn ściślej żydowskich
świętego Piotra. Potem następuje korowód herezyi; herezya Montana, który wydawał się za proroka i nie pozwa
lał na przypuszczenie grzeszników do dobrodziejstw po
kuty; herezya Manesa, głowy Manichejczyków, który roz
różniał dwa bóstwa, jedno dobre, twórcę dobra, -drugie
złe, twórcę zła; herezya Ariusa, który utrzymując, że
Syn nie jest równy Ojcu, umniejszał tern boskość Jezusa;
herezya Macedoniusa, który występował przeciw boskości
Świętego Ducha — trzeciej części boskości Ducha Świę
tego; herezya Pelagiusza, który nie uznawał grzechu
pierworodnego, ani potrzeby łaski Jezusa Chrystusa dla
zbawienia ludzkiego; herezya Nestoryusza, który utrzy
mywał, że w osobie Jezusa C hrystusa— mieszczą się dwie
osoby: jedna natury boskiej i druga natury ludzkiej —
z czego wyprowadzał wniosek, że Marya nie powinna
zwać się Matką Boską, lecz matką Chrystusa; herezya
Eutychesa, który nauczał, że w Jezusie jedna tylko była
natura; herezya Monotelitów, którzy wyznawali, że w J e 
zusie jest sama tylko wola; herezya Ikonoklastów, którzy
kult obrazów uważali za bałwochwalstwo. Wszystkie te
herezye były śledzone, potępione, prześladowane.
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Oprócz prześladowań materyalnych, któremi mógł
rozporządzać, Kościół katolicki przeciwstawił herezyom,
istniejącym lub powstać mogącym, sławny symbol, mylnie
symbolem Atanazego zwany, właściwą ustawę wierzeń
katolickich.
„Trzeba, przedewszystkiem, aby, ktokolwiek chce być
zbawionym, wyznawał wiarę katolicką, którą winien utrzy
mywać całą i nietkniętą, jeżeli nie chce przepaść na wieki.
A wiarą katolicką jest, abyśmy wielbili jednego Boga
w Trójcy i Trójcę w jedności, nie rozróżniając osób i nie
rozdzielając istoty.
„Bo inną jest osoba Ojca, inną Syna, inną Ducha
świętego. Ale boskość Ojca, Syna i Ducha świętego jest
jedna, chwała ich jest równą i majestat współ-wieczny.
Jakim jest Ojciec, takim jest Syn, takim jest Duch święty.
Ojciec był, Syn był, i Duch święty był; Ojciec jest nie
pojęty, Syn niepojęty i Duch święty niepojęty; Ojciec
przedwieczny, Syn przedwieczny i Duch święty przed
wieczny.
„A jednak nie są trzej przedwieczni, iecz jeden przed
wieczny; jak nie są trzej niepojęci, ani trzej niestworzeni,
lecz jeden niestworzony i jeden niepojęty. I tak samo
wszechmogącym jest Ojciec, wszechmogącym jest Syn
i wszechmogącym Duch święty. A jednak nie są trzej
wszechmogący, lecz jeden jest wszechmogący. Ojciec jest
Bogiem, Syn jest Bogiem, i Duch święty jest Bogiem.
A jednak nie są trzema Bogami, lecz jednym Bogiem.
I tak samo Ojciec jest Panem, Syn jest Panem i Duch
święty Panem. A jednak nie są trzema Panami, lecz je 
dnym Panem. Bo tak samo, jak prawda chrześcijańska
zmusza nas uznawać, że każda osoba jest sama w sobie
Bogiem i Panem, tak samo religia katolicka zabrania nam
mówić, że jest trzech Bogów i trzech Panów.
„Ojciec nie jest ani zrobiony, ani stworzony, ani po-
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częty. Syn jest z Ojca samego, ani zrobiony, ani stwo
rzony, lecz poczęty. Duch święty jest z Ojca i Syna ani
zrobiony, ani stworzony, ani poczęty, lecz wynikający.
Tak więc jest jeden Ojciec, a nie trzech Ojców; jeden
Syn, a nie trzech Synów; jeden Duch święty, a nie trzech
Duchów świętych. I w tej Trójcy żaden nie jest wcześniej
szy, ani późniejszy od drugiego, żaden wyższy lub niższy
od drugiego. Ale te trzy osoby są jednakowo wieczne
i równe, tak, że we wszystkiem, jako powiedzianem było,
wielbić należy jedność w Trójcy i Trójcę w jedności. Kto
zatem chce być zbawionym, tak o Trójcy myśleć po
winien.
^
„Nadto, ktokolwiek pragnie zbawienia wiecznego,
winien silnie wierzyć we wcielenie się Pana Naszego J e 
zusa Chrystusa. Bo prawdziwą wiarą jest, byśmy wierzyli
i wyznawali, że Pan Nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest
Bogiem i Człowiekiem; Bogiem przez istotę Ojca, poczęty
przed wiekami, i Człowiekiem przez istotę matki, urodzony
w czasie; Bóg doskonały i Człowiek doskonały, posiada
jący duszę rozumną i ciało ludzkie, równy Ojcu co do
boskości, niższy od Ojca co do swego człowieczeństwa;
który chociaż Bóg i Człowiek, nie jest dwoma, lecz je 
dnym Chrystusem; jednym nie przez przemianę boskości
w ciało, lecz przez wstąpienie człowieczeństwa w Boga;
jednym wreszcie, nie przez złączenie substancyi, lecz przez
jedność osoby. Bo tak samo jak ciało i dusza rozumna
tworzą jednego człowieka, tak samo Bóg i Człowiek two
rzą jednego Chrystusa, „który cierpiał dla zbawienia na
szego, zstąpił do piekieł, na trzeci dzień zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, zasiadł po prawicy Ojca, Boga Wszech
mogącego; skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych: po
którego przyjściu ludzie w ciałach zmartwychwstaną i zdać
muszą rachunek z czynów swoich, I ci, co dobrze czynili
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za życia, dostąpią żywota wiecznego; ci, co źle czynili,
pójdą na wieki do ognia piekielnego".
Taką jest wiara katolicka; kto w nią nie wierzy
silnie i wiernie, nie może być zbawionym. Ofiara kapła
nów żydowskich stała się jedynym Synem Boga, drugą
osobą Trójcy. Do pewnego stopnia przemiana ta tłómaczy
się przez dokumenta kanoniczne. Katolicyzm wykazał siłę
swej dyalektyki, subtelność, śmiałość wyobraźni, nie
zmierną zdolność przyswajania sobie najdziwaczniejszych,
najsprzeczniejszych, najniezrozumialszych doktryn, aby
uczynić z nich całość tajemniczą i niepojętą. Trzeba
było ogromnie dużo specyalnego geniuszu dla prze
kształcenia syna cieśli, w drugą Boga połowę, w istotę fi
zycznie niestworzoną, w pana ziemi i nieba. Gdyby ktoś
widząc robotnika Jezusa (który przez trzydzieści lat nie
zwracał na siebie niczyjej uwagi i żył, jak zwykły śmier
telnik), przechodzącego z deską na ramieniu, przez ulice
Jerozolimy, powiedział był: „Oto ten, który przed wielu
tysiącami lat, wspólnie z Bogiem Ojcem świat stworzył",
uważanoby te słowa, za słowa waryata. Taki jest jednak
doniosły rezultat, do którego po kilku wiekach doszedł
tryumfujący katolicyzm.
Przyznaliśmy zresztą, że w chaosie doktryn, słów,
czynów, przypisywanych Jezusowi i apostołom przez au
torów epistoł i Ewangelii kanonicznych, roszczenia kato
licyzmu znaleźć mogą pewne pozory usprawiedliwienia.
Czwarta ewangelia, równie kanoniczna, jak trzy ewange
lie synoptyczne, czyż nie czyni z Jezusa Słowa wcielo
nego? Sami synoptycy ze swemi opowieściami o cudach,
czyż nie stawiają nas wobec osobistości, będącej poza
normalnemi warunkami człowieczeństwa? Czy nie zbliża
się do orzeczeń symbolu Atanazego, ten tekst Ewangelii
według świętego Jana? „Na początku było słowo, słowo
było z Bogiem i słowo było Bogiem. Było na początku
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z Bogiem. Rzeczy wszelkie przez Słowo się stały, i nic
z tego, co się stało, nie stało się bez niego. W niem było
życie, a życie było światłością ludzi.... I Słowo ciałem się
stało i zamieszkało między nami, pełne łaski i prawdy,
i widzieliśmy chwałę jego, chwałę równą chwale Syna
jedynego“. I czy nie zbliża się bardzo do symbolu Ata
nazego to zdanie, które synoptycy kładą w usta Jezusa:
„Wszystko danem mi jest przez Ojca mego, i nikt nie
wie, kto jest Syn, jeno tylko Ojciec, jeno tylko Syn, lub /
ten, komu Syn to objawić zechce ?“

IV.
C U D O W N E N A R O D Z E N IE I M AR YA P A N N A .

Przez dokumenta kanoniczne trudno wytłómaczyć
przekształcenie, jakiemu uległa osobistość matki Jezusa.
Marya w Ewangeliach ma rolę niewyraźną, a nawet —
u synoptyków — zachowanie niezbyt macierzyńskie, naprzykład w chwili, gdy oznajmia, że Syn jej postradał
zmysły. Należy dodać, co prawda, że te same Ewangelie,
gdy w chwili ciąży cudownej każą nawiedzać Maryę przez
aniołów, wprowadzają tern samem matkę Chrystusa w świat
legend i mitologii chrześcijańskiej.
Wreszcie tak samo, jak cuda wynosiły Jezusa poza
i ponad człowieczeństwo, tak samo poza i ponad człowie
czeństwem stawiał Maryę fakt cudownego urodzenia. Cu
downe narodzenie i zmartwychwstanie Jezusa są to dwa
fakty, które składają się na „wielką nadprzyrodzoność“.
Teologowie protestanccy głównie trzymają się „faktu"
zmartwychwstania, katolicyzm głównie zajmuje się cudownem narodzeniem, które w czci i chwale boskiej jedno
czy zarazem Jezusa i jego matkę.
Opowieści ewangeliczne o cudownem narodzeniu
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rzucają nas w świat pełnej mitologii. Gwiazda okazuje się
na niebie, idzie przed magami Wschodu i służy im za po
chodnię i wskazówkę. Magowie po tym znaku niebiańskim
poznali, że narodził się Zbawiciel; dopytują się o niego,
ciekawość ich zwraca uwagę Heroda, i dostarcza mu spo
sobności do rzezi niewiniątek.
Bajarze cudów, którzy wymyślili historyę o cudownej
gwieździe, nie pomyśleli o tern, że robią z Boga wspól
nika Heroda. Istotnie gwiazda ta nie spełniła swej misyi,
powinna była magów ustrzedz przed Herodem i Jerozo
limą i przywieźć ich prosto przed Jezusa. Wprowadzając
ich do miasta, gdzie przebywał stary tyran, gwiazda, to
znaczy Bóg, spowodowała niepotrzebną rzeź biednych
dziatek Betleemskich. Dziwny debiut w świecie tego, który
przyszedł dla zbawienia świata! I gdy się pomyśli o dziat
kach zamordowanych z powodu urodzenia Jezusa — jak
okrutnie ironiczne wydają się słowa niebiańskich legionów:
„Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi ludziom
dobrej woli!“
Nie podobna jest odłączyć odpowiedzialności „Boga“
biblijnego od tej straszliwej rzezi niewiniątek. Na tę krwawą
ohydę Bóg nie tylko zezwolił, ale chciał jej i zorganizował,
ponieważ sam przez pośrednictwo cudownej gwiazdy i zły
kierunek, jaki wskazała królom, zaalarmował Jerozolimę,
obudził lęk i okrucieństwo Heroda, i spowodował śmierć
niemowląt!
Bajarze cudów, co do cudownego urodzenia mnożą
pomysły najdziwniejsze. Przedwieczny aniołowi snów każe
nawiedzać królów; tenże sam anioł czterokrotnie przybywa
do Józefa, by mu doradzać ucieczkę i podróż do Egiptu;
już przedtem nieszczęsny oblubieniec Maryi przez tegoż
anioła dość brutalnie uprzedzony był o ciąży tej, „której
nie znał jeszcze“. Marya, ze swej strony, uprzedzoną była
przez pierwszego dygnitarza dworu Jehowy, anioła Ga-
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bryela, że przez Boga wybraną została, by za przyczyną
Ducha Świętego, wydać na świat Syna Boga samego!
Gdy anioł ukończył Zwiastowanie, zastępy niebieskie po
wtarzają je chórem; następuje później pokłon, złożony
mesyanicznemu dziecięciu przez pobożnych Izraelitów,
hymn Symeona, głoszący, że Jezus „jest światłością, która
ma oświecić narody“. Nie ma nic do zarzucenia tej orgii
cudowności, która obala się sama.
Istotnie, ci sami krzewiciele opowieści o cudach, za
pominając, co pisali, pokazują nam w jakiś czas po tern
Maryą i Józefa, wystraszonych, że syn ich udał się do
świątyni Jerozolimskiej w gronie uczonych i mędrców.
Chcąc ich uspokoić, Jezus mówi: „Dla czego szukaliście
m nie? Czy nie wiedzieliście, że miejsce moje jest w domu
ojca mojego ?“
Ale Marya i Józef — według Ewangelisty — nie ro 
zumieją nic z tego, co mówi Jezus! Czy warto było, by
trudził się anioł Gabryel, by Gwiazda niepotrzebną drogą
królów Wschodu prowadziła, by wymordowano niewinne
dziatki, by poczciwy Józef nawiedzony był czterema snami,
by Symeon hymn wyśpiewał, by Bóg wyszedł ze swego
wiecznego spokoju, by dać sobie Syna, ażeby Syn ten,
mimo wszelkich zwiastowań aniołów, snów, cudów, miał
być, w dwanaście lat po urodzeniu, zapoznany przez swego
mniemanego ojca, przez swą autentyczną matkę, i aby
słyszeć miał od nich, że nie rozumieją zupełnie iee:o D o 
stępowania!
To stwierdziwszy, trzeba jednak przyznać, że wynie
sienie Maryi do boskości, jej niepokalane poczęcie, jej intronizacya, jako orędowniczki wszechświata, mogła i mu
siała wypływać z bardzo specyalnej logiki teologów i z sa
mego cudownego narodzenia. W całej tej mitologii naj
więcej uderza zupełne zaniedbanie i odrzucenie warunków
koniecznych dla utrzymania prawdy dziejowej. Ale ktoby
A. D id e: „Religie"

ic
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się tam troszczył o prawdę dziejową! Robi się teologię,
tworzy się metafizykę, prowadzi się żarliwe dysputy, ja 
kie rzekome te nauki wywołują, i w których po większej
części ten, który' słucha, nie rozumie tego, który mówi,
bo ten sam siebie nie rozumie.
Bo cóż to jest istotnie Bóg w trzech osobach, a je
dnak w jednej tylko ? Co jest Chrystus, będący w niebie,
a" obecny jednocześnie w tysiącach hostyi? Wyraz tajem
nica, zastosowany do wierzeń, od których zależnem jest
zbawienie lub potępienie wieczne, jest niedorzeczny i ohy
dny zarazem. Nie można szczęścia lub nieszczęścia rodzaju
ludzkiego czynić zależnem od uznania za prawdę rzeczy
sprzecznych i niezrozumiałych.

V.
P IE R W S Z E Ń S T W O Ś W IĘ T E G O P IO T R A I P A P IE S T W O .

Tryumfujący Kościół musiał różnić się od Kościoła
wojującego. Zaprowadzono hierarchię w duchowieństwie.
Księża z miejscowości małych lub bez znaczenia podlegać
musieli księżom z okolic ważniejszych. Ksiądz sam nie
był już niezawisłym kaznodzieją, najczęściej żonatym i oj
cem rodziny czasów apostolskich. Aby uczynić zeń sługę
Boga metafizycznego, bardziej uległego Kościołowi, ska
zano go na celibat. Skoro Jezus zrodził się z dziewicy,
uznano dziewictwo za szczególny stan łaski, widziano
w*niem przywilej boski. Kilka słów przypisywanych J e 
zusowi, niektóre nauki świętego Pawła i różnych autorów
epistoł, nadawały autorytet tej opinii, którą uprawniała
też wiara w koniec świata.
Pod pozorem, że świat ten jest miejscem zepsucia
if zguby, głoszono świętość samotności. Mężowie i niewia
sty z obawy utraty nieba uciekali na pustynię, w miejsca
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niedostępne, by tam żyć w bezpłodnych umartwieniach
i egoistycznych modłach. W tern pobożnem szaleństwie
ubiegano się, kto kogo prześcignie. Szymon zdobył palmę
pierwszeństwa w tern dziwactwie, bo przebył lat kilka na
szczycie wysokiej kolumny, za co otrzymał przezwisko
Szymona Słupnika. Jadło wciągano mu na słup, na któ
rym pozostawał wystawiony na wicher, deszcz i zimno.
Gdy pewnego dnia matka przyszła go odwiedzić, odwrócił
głowę, by nie patrzeć na nią, bo kobieta, mówił, to po
kusa. Biadano nad pychą i złością świata. Podczas gdy
w starożytnej Grecyi i w świecie rzymskiem, filozofowie j
życie brali radośnie i uważali je za ogród, który uprawiać
i zdobić należy jak najlepiej, w katolicyzmie życie ziem
skie staje się doliną łez, ziemią przeklętą.
Poganizm, zwalczony przez katolicyzm, nie wymarł
zupełnie. Stare religie, gdy giną, część z siebie przekazują
w spuściznie następującym po nich religiom. Jest dużo
poganizmu w katolicyzmie. Lud (wiejski szczególniej), na
wracając się, zachował dawne swe zwyczaje, czyli to, co
stanowiło grunt jego religii, co było prawie całą jej tre 
ścią. Stare obchody, zaledwie przekształcone, ochrzczono
nowem mianem.
Pewien uczony siedmnastego wieku napisał książkę
o bardzo wymownym tytule: „De la conformite des fetes
paiennes et des fetes chretiennes“. O zgodności obchodów
pogańskich i obchodów chrześcijańskich. Kult Panny Ma
ryi, naprzykład, zapożycza nie jeden szczegół od kultu
Wenery. Jezus często bierze miejsce Apolina, a stary J o 
wisz przemienia się w Boga Ojca.
^y
Pan Alfred Maury w swojem: Studyum nad legendami
pobożnemi wieków średnieh, jasno wykazał, że żywot świę
tych jest rodzajem mitologii chrześcijańskiej. Złota legenda
Jakóba de Yoragine, jest zbiorem świętych baśni, w któ-
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rych na każdej stronicy duch pogański przeważa nad du
chem chrześcijańskim.
Przez te dziecinne marzenia objawia i przeciąga się
w nieskończoność solidarność rodu ludzkiego. Solidarność
ta jest tak ścisła, zupełna, i co sie tyczy wchłonięcia poganizmu przez chrystyanizm, oczywista, że natchnęła bi
skupa Newtona do takiego ważnego wyznania:
„Chrześcijanie z ludzi robili bogów, zupełnie tak, jak
poganie. Organizatorowie nowego kultu wiedzieli dobrze,
że jest on takim samym, jak dawny; nie tylko treść jego,
lecz i ceremonie były identyczne. Kadzidła i wonności pa
lone na ołtarzach, woda święcona, a raczej woda z solą,
którą kropią się, wchodząc i wychodząc z kościoła, świece
i lampy płonące w jasny dzień przed posągami bóstw;
ex-vota zawieszone w świątyniach, na znak wybawienia
i cudownego uzdrowienia, kanonizacya cnotliwych zmar
łych; poszczególne patronaty, wyznaczane świętym, jak
starożytnym bohaterom; cześć oddawana zmarłym w gro
bach ich i relikwiach; przyklękanie przed obrazami; cu
downa władza przypisywana bożyszczom; wznoszenie ma
łych kapliczek, ołtarzy, posągów na ulicach, drogach pu
blicznych i na szczytach gór; noszenie obrazów i relikwii
na procesyach, ze światłem, muzyką i śpiewami; poku
tnicze biczowanie się w pewnych porach roku, tonsura
księży; celibat i śluby czystości wymagane od księży i za
konnic; wszystkie te rzeczy i wiele innych jeszcze, należą
tak same do zabobonów pogańskich, jak i do zabobonów
katolickich. Co więcej, te same świątynie, te same obrazy,
które dawniej poświęcone były Jowiszowi i bogom, są
dziś poświęcone Dziewicy Maryi i Świętym; te same
obrządki, te same napisy, służą jednym i drugim, te same
dziwy, te same cuda są im przypisywane. Wreszcie poganizm cały stał się katolickim. Ten ostatni zbudowany jest
według planu pogaństwa, tak, że jest nie tylko podobień-
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stwo, lecz tożsamość między kultem dawnym a nowym,
pogańskim a chrześcijańskim “.
I rzeczywiście cały wspaniały przybór obchodów po
gańskich, bogate szaty, tyara, złote i srebrne naczynia,
gromnice, mitra, laska wróżbiarska, która stała się pasto
rałem biskupów, wszystko to wraz z przepychem i zbyt
kiem duchowieństwa objęło religię, której twórca, której
Bóg, był tylko biednym włóczęgą. Zaprowadzono w ko
ściołach, podług zwyczaju pogańskiego, obrazy i relikwie,
którym cześć oddawano. Frymarczono drzewem krzyża
świętego, starą odzieżą świętych, ich prochami, ziemią,
w której spoczywały ich zwłoki. „Wy, mówi Faustus do
Augustyna, zastąpiliście wspólną wieczerzą ofiary pogan,
ich bożyszcza — męczennikami, którym takąż samą cześć
oddajecie. Cienie zmarłych winem i ucztami zaspakajacie,
obchodzicie uroczyste święta pogan, ich zmiany pór r o k u ./
Nic was już nie różni od pogani(.
Podczas gdy spełniały się te metamorfozy, biskupi
starali się powiększyć swoją władzę; jeden kosztem dru
giego. Ponieważ Konstantynopol stał się był stolicą świata
cesarskiego, miasto to było czas jakiś, głównym Kościo
łem i biskup jego pierwszym biskupem. Ze swej strony
i biskup Rzymski rościł sobie prawo pierwszeństwa; nie
pierwszym nad niższymi, lecz pierwszym między równymi:
primus inter pares. Biskupem był każdy z jednakiego ty
tułu; jeżeli miało być pierwszeństwo, mogło to być tylko
pierwszeństwo materyalnej natury, mające swoją racyę
bytu w większem lub mniejszem znaczeniu administrowa
nej dyecezyi, w jej szczególnie świętem pochodzeniu. —
A w tym względzie jakież miasto mogło równać się z Rzy
mem ? Było to miasto Cezarów, i miasto świętego Piotra,
któremu Jezus, jak utrzymywano, powiedział te tak czę
sto cytowane słowa: „I Jezus, zwracając się do uczniów,
zapytał: a wy za kogo mnie macie? Szymon Piotr, za-
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braw szy głos, odrzekł: Tyś Chrystus, Syn Boga żywego.
A Jezus mu odpowiedział: Szczęśliwym jesteś Szym onie,
synu Jonasza, bo nie krew i ciało ci to objawiło, lecz
Ojciec mój, któren jest w niebie. A ja mówię ci, ty jesteś
P etrus (kamień), i na tej opoce zbuduję kościół mój i P ie
kło go nie przem oże. I dam ci klucze królestw a niebie
skiego; i wszystko, co złączysz na ziemi, złączonem b ę
dzie w niebie, a co rozłączysz na ziemi, rozłączonem bę
dzie w niebie".
Zdanie to, które, jeśli wyrzeczonem było — w ystar
cza, aby posądzić Jezusa o szaloną pychę m istyczną, ma
w edług katolicyzmu, ogrom ną doniosłość. Z niego istotnie
w yprow adza się władza religijna taka, jak ją rozum ie
i narzucić chce kościół Rzymski. Ze słów, przypisyw anych
Jezusow i, wynika, że miasto, w którem P iotr głosił ew an
gelię, winno być stolicą chrześcijaństw a, skoro Piotrow i
bezpośrednio Chrystus sam nadał najwyższą i nieom ylną
władzę na ziemi i w niebie. Należy tylko dowieść, czy
P iotr przybył do Rzymu, czy w nim przebyw ał i Kościół
założył. Tych dowodów brak. Żaden z dawnych pisarzów
Kościoła nie wspom ina o rzekom em episkopacie Piotra
w Rzymie; pierwsi, którzy piszą o tem, są O ptatus z Mi-'
leve i święty Hieronim, w drugiej połowie czw artego wieku.
Praw dą zdaje się być natom iast, że Piotr, m izerny człe
czyna, um ysłu ciasnego, który w edług ewangelii, w chwili
niebezpieczeństw a, niepom ny quasi boskości, jaką obdarzył go Jezus, dość nędznie w yparł się swego mistrza,
zm arł nieznany w Galilei. W braku dowodów uciekano się
do hipotez. Teologowie słynęli z przekształcania hipotez
w pozorną rzeczywistość. Aby być pierwszym i biskupam i
świata, biskupi Rzymscy musieli kazać podróżow ać św ię
tem u Piotrow i: i tak się stało. Zgodzono się na to, że on
to założył Kościół Rzymski. Suprem acya św iętego P iotra
polega na grze słów, i na tekście wątpliwej antentyczno-
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ści; pierwszeństwo Rzymu wyprowadza się z czystej wyo
braźni. Z czego wynika, że zbawienie człowieka (poza ko
ściołem niema zbawienia!...), jeśli zawisłem jest od wiary
w wyższość świętego Piotra i w rzeczywistość jego epi
skopatu w Rzymie, staje się bardzo zawiłą kwestyą egzegezy i zagadnieniem archeologicznem. Dla rozwiązania go
trzebaby mieć przed sobą znakomite dzieło Lipsiusa: „Die
Quellen der rómischen Petrussage, kritisch U ntersucht“ —
Źródła rzymskiej legendy Piotrowej, badane krytycznie —
w którem zebrane są fakty i teksty, odnoszące się do tego
punktu historyi kościelnej. Fakty te i teksty, dla tych, co
czytać umieją, sprowadzają do zera legendę o licznych
podróżach i męczeństwie Piotra w Rzymie. Gdy historyę
świętego Piotra raz przyjęto, naturalnem już było, aby
biskupowi Rzymu przyznawano supremacyę absolutną
i oddawano cześć pół boską. Wypływa to, dość natural
nie trzeba przyznać, z nieprawdopodobnych słów J e 
zusa, wyrzeczonych do Piotra, zwłaszcza, jeżeli usunie się
jedyną prawdę mniej więcej historyczną z całego Nowego
Testamentu, mianowicie, że Jezus nie chciał zakładać Ko
ścioła trwałego, skoro nie wierzył w trwanie świata.
Cesarze i zgromadzenia duchowne, sobory ekumeni
czne i prowincyonalne przyczyniły się do tryumfu rzeko
mego następcy świętego Piotra. Papieże po wszelkie czasy
okazywali wielką surowość względem tych, którzy wątpili
o ich boskiej władzy. Tak jest, boskiej, bo rozumowanie
to, które jest rozumowaniem apologistów katolicyzmu, nie
jest pozbawionem logiki: Bóg powierzył boskość swą J e 
zusowi, który przekazał ją Piotrowi, a ten następcom swoim.
Papież więc jest Bogiem, lub jeśli kto woli, przedstawi
cielem Boga na ziemi. Ma on władzę łączyć i rozłączać.
Trzyma w swem ręku klucze raju. Nigdy żadna potęga
nie mogła równać się z tą potęgą.
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Stworzywszy ją, trzeba było kazać przyjąć ją wszyst
kim członkom Kościoła, królom, biskupom innych dyecezyi, tłumom. Trzeba było umocnić ją przez ustanowienie
władzy świeckiej, przywiązanej do papiestwa. Oto, jak się
to stało, wedle opowiadania, dozwolonego przez Kościół.
»Syn Karola Martela, Pepin Krótki, przez świętego
Bonifacego na króla Franków namaszczony, nie zadowoln iłsię , jak jego ojciec, protegowaniem m isjonarzy i zwal
czaniem niewiernych, lecz dostąpił jeszcze sławy, że Bóg
wybrał go, aby zapewnił władzę świecką i niezawisłość
papieży. Rzymianie, prześladowani przez cesarza Leona
Isauryjczyka, za to, że nie chcieli przyjąć jego herezyi,
odmówili mu posłuszeństwa i rządy nad sobą powierzyli
Ojcu świętemu.
Papież Stefan II. sprawował w pokoju rządy w Rzymie
i kilku sąsiednich miastach, gdy uderzył nań ambitny Astolf,
król Longobardów. W imię świętego Piotra, księcia Apo
stołów, papież wezwał na pomoc króla Franków, którego
zaszczycał tytułem króla arcy-chrześcijańskiego. Pepin
spiesznie przekroczył Alpy na czele licznej armii, pobił
Astolfa i zmusił go, że ten ustępił prowincyę Rawenny,
zdobytą na Grekach i zwrócił Stolicy Apostolskiej wszyst
kie miasta, które jej był odebrał. Pepin dał Stefanowi II.
prowincyę Rawenny, która wraz z księstwem rzymskiem
stanowiła odtąd państwo kościelne i uroczyście kazał zło
żyć na grobie świętego Piotra akt wieczystej darowizny
i klucze wszystkich miast, odebranych od Longobardów.
Tak ostatecznie ustanowioną i umocnioną została świecka
władza papieży w roku 755.
W Bożych planach było, aby władza ta służyła za
gwara ncyę swobodnego i zupełnego wypełniania władzy
duchowej. Gdyby Wikary Jezusa Chrystusa był poddanym
władzy jakiego księcia, nie miałby — co konieczne wśród
błędów i namiętności ludzkich — niezależności, by głosić
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święte prawdy, utrzymać niewzruszone prawo moralne
i kierować sumieniem całego świata chrześcijańskiego" 1).
Nie wszystkie władze polityczne były tak usłużne
i tak łatwowierne, jak wedle powieści był nim Pepin
Krótki. Niektórzy, zazdrośni o swą władzę, oparli się zbyt
śmiałym i nieuzasadnionym pretensyom papieży. Długa
walka rozpoczęła się między nimi a papiestwem; rywalizacya władzy świeckiej i duchownej świat w krwi ską
pała; Gwelfowie i Gibelinii tępili się wzajemnie. Kolejno
zwycięscy i zwyciężeni, cesarze, królowie, książęta, to zwal
czali duchowieństwo papieskie i papieży samych, to znów
upokarzali się przed biskupami rzymskimi. Największy poeta
Włoch i jeden z najpiękniejszych geniuszów ludzkości,
Dante, należał do partyi Gibelinów, przeciwnej papieżom.
Ci ostatni użyli wpływu swego, by wzmódz i niepo
wstrzymanym uczynić ruch, który pod nazwą wojen krzy
żowych, rzucił na wschód dla obrony grobu świętego,
znaczną część chrześcijaństwa. Za Hildebranda i Innocen
tego III. papiestwo miało swoje dni wspaniałości i blasku.
Za Innocentego Iii-go szczególniej, można było mniemać
przez chwilę, że świat ulegnie hegemonii Kościoła, repre
zentowanego przez następców świętego Piotra.
Ta koncepcya papiestwa — jako przemożnej władzy —
spoczywała na bardzo wątłych podstawach: na nieuspra
wiedliwionych pretensyach, błędach i kłamstwach histo
rycznych, na złudzeniach metafizycznych. Było to bożysz
cze na glinianych nogach. Wobec tej wątłości nie można
odmówić wielkości ambicyom kościelnym. Ludzkość, zgięta
pod jarzmem chrześcijańskiem, czekała rad, kierownictwa,
rozkazów najwyższej głowy Kościoła, tego, który otrzy
mał władzę „łączenia i rozłączenia" na ziemi i w niebie.
i) Histoire ecclesiastique, pag. 6 1 -6 2 par Gazeau, Societatis Jesu.
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Ten zwierzchnik, nie mający sobie równego, w ciągłej
łączności z bóstwem, wyrokował o wiedzy, dyktował
prawa, pocieszał dusze, prostował umysły, pokrzepiał su
mienia, brał w obronę ludy przeciw panującym, utrzymy
wał zgodę między narodami. Ludzkość pozostawała nie
jako pod jego opieką i kuratelą. Katolicyzm, intelektual
nie wyższy nad otaczające go inne władze, nie lękał się
czoła stawić królom, z góry traktować cesarzy. Okazywał
tern, że był bardziej oporny władzom ziemskim, niż miał
nim być później protestantyzm. Wyznawcy wiary refor
mowanej w la Rochelle w prośbie, podanej Karolowi IX.
w 1571 roku, mówią: „Spodziewamy się, że będziesz sę
dzią naszej niewinności, wiedząc, że nie ma w nas ani
buntu, ani herezyi, że zmierzamy jedynie do tego, by módz
żyć z czystem sumieniem, służąc Bogu wedle przykazań
Jego i czcząc Waszą królewską Mość w posłuszeństwie
i wiernopoddaństwie“.
Rola przemożnie władcza, do której zaprawiało się
papiestwo, była wielką, nadzwyczajną i niedorzeczną za
razem. Od człowieka władającego z prawa mitologicznego,
wymagała wszechmądrości i wszechwiedzy, nieomylności
intelektualnej i moralnej. „Papież, mówi Faguani, jest przy
czyną przyczyn. Nikt nie może powiedzieć papieżowi: dla
czego tak postępujesz ? Sama władza jego służy za przy
czynę, a kto wątpi o tem, wątpi o wierze katolickiej.
Papa est causa causarum. Nemo potest dicere papae: cur
ista facis? Sola enim potestas est pro causa, et qui de hoc
dubitat, dicitur dubitare de fide catholica“.
Wiara ta wymagała nadto ludzkości cierpliwej, nie
wolniczej, niezmiernie potulnej, wielkiej trzody, idącej
z ziemi do nieba, bez tt oski o drogę pod przewodem bo
skiego pasterza, który na oddalających się z prostej drogi
posłuszeństwa, puszczał psy dzikie i zażarte. Prześlado
wanie Kościoła przez bezbożnych jest niesłusznem, powie-
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dział św ięty A ugustyn, ale prześladow anie bezbożnych
przez Kościół jest sprawiedliwem .
Aby instytucyę papiestw a utrzym ać na wysokości,
na jaką rzucili ją wielcy papieże średniowiecza, trzebaby
było, aby biskupi rzym scy posiadali byli cudowne cnoty,
wielkość intelektualną nieznużoną i zawsze czynną. Ale
w Rzymie często trafiało się wręcz przeciwnie. Przez upo
jenie nadziem ską potęgą, wielu z następców św iętego
P iotra popadło w najgłupszą pychę, w najstraszniejsze
zbrodnie, w najobrzydliwszą rozpustę. Czyż nie jest to
zwykły los władzy absolutnej ? H istorya papiestw a jest
często długim szeregiem skandalów i potw orności. Kazi
rodztw a, otrucia, m orderstw a, kradzieże, grabieże, takiem
jest curriculum vitae wielu następców św iętego Piotra.
A ponad temi wszystkiem i nikczemnościami. w ystępuje
u depozytaryuszów nieomylności najzupełniejszy scepty
cyzm. Księża nie wierzyli już sami sobie, i jeden z nich
mawiał ze śm iechem : „Ileż korzyści przyniosła nam ta
bajka o Jezusie C hrystusie! ?“ Szydzili jaw nie „z tego bie
dnego św iętego Józefa i z jego głuptasa syna, który, choć
Bóg, dał się złapać . Owładnęło nimi zamiłowanie p rze
pychu i bogactw . „Kto dostanie się na biskupi tron rzym 
ski, pisał Ammanus Marcelinus, może być pewnym zbogacenia się, choćby z samych tylko ofiar m atron. Publi
cznie ukazuje się papież tylko na wozie we wspaniałych
szatach, a uczty jego przew yższają przepychemj uczty kró
lów. Eorum convivia regales superant menses“. Później, mó
wiąc o Bonifacym VIII., Benvenuto d’Imola pisze: „W stą
pił na tron św iętego Piotra, jak lis, panował, jak lew,
i um aił, jak pies . Poeta Petrarka, mówiąc o papiestw ie
za czasów Klemensa V., konstatuje: „W szelką ciem notę
i ohydę tu się znajdzie, tu jest siedlisko m ar i upiorów,
zbiorowisko wszystkich zbrodni i nikczemności. Wiem
z w łasnego doświadczenia, że nie ma tu ani pobożności,
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ani miłosierdzia, ani wiary, nie świętego, nic sprawiedli
wego, nic ludzkiego. Przyjaźń, przyzwoitość, wstydliwość,
są tu nieznane, wszystko tu kłamstwa pełne, powietrze,
ziemia, domy, płace publiczne, świątynie, trybunały, pałac
papieski. Nadzieja na żywot przyszły uważaną jest tu za
próżną złudę, a Jezus Chrystus postawiony w rzędzie
śmiesznych wymysłów. Przemilczam frymarczenie świętościami, skąpstwo, hardość i okrucieństwo*'.
Królowie skorzystali z tego intelektualnego i moral
nego upadku papiestwa, aby wyzwolić się z pod zbyt tyrańskiej przemocy, i osłabić władzę papieską, rozdzielając
ją, stwarzając schizmy, których jednym z rezultatów, naj
mniej godnym szacunku, było powstanie trzech papieżów
naraz, jednego w Rzymie, drugiego w Ripaille nad brze
gami jeziora Genewskiego, a trzeciego w Awinionie. Ci
trzej nieomylni papieże złorzeczyli i wyklinali się wzaje
mnie.
VI.
D U C H O W I E Ń S T W O KATOLICKIE.

Podczas gdy władza świecka starała zabezpieczyć się
przed groźnem papiestwem, duchowieństwo, uwikłane
w przebiegłą hierarchię, po trochu coraz bardziej abdykowało ze swych pretensyi do niezależności i poddawało
się biskupowi rzymskiemu. Duchowieństwo katolickie nie
było zresztą w niczem podobne do towarzyszów Jezusa.
Podczas gdy tamci, ze świętym Piotrem na czele, byli
ludźmi żonatymi, ojcami rodzin, księża katoliccy mieli
obserwować absolutną czystość i składać ślub bezżeństwa.
W pierwszych czasach Kościoła ślub taki tłomaczył się
wiarą w koniec świata; później utrzymanym został, bo zda
wało się oczywistem, że duchowieństwo wyłączone od mał-
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żeństwa, da księży gorliwych, więcej oddanych Kościołowi,
który zastąpi im rodzinę, będzie dla nich źródłem i przy
stanią wszelkich umiłowań. Dziewictwo uznano za coś świę
tego, za rzecz, zasługującą na hołdy religijne i kult specyalny. Z łatwością znaleziono w naukach Jezusa i w pi
smach apostołów, słowa, wychwalające celibat i dziewictwo.
Zaczęto od tego, że utrzymywano, iż matka Jezusa była
dziewicą. Na fakt, oparty na ewangelicznych dokumentach,
jakoby Jezus miał braci i siostry, odpowiedziano, że bra
cia ci nie byli braćmi, siostry siostrami, lecz kuzynami
i kuzynkami, pomimo, że Pismo święte nie jest tu dwu
znaczne: „I gdy Jezus przemawiał jeszcze do ludu, matka
jego i bracia, którzy byli na dworze, chcieli z nim pomó
wić. I ktoś rzekł do niego: „Oto matka twoja i bracia są
na ulicy i chcą mówić z tobąw.
Tak więc Jezus występuje jako jedyny syn Boga
i Maryi, zarazem córki i oblubienicy Stwórcy. Jest ona
też matką i córką swego Syna, skoro ten, wspólnej z Oj
cem istoty będąc, stworzył był wszystko, co istniało. Marya, zostawszy Najświętszą Panną, znalazła naśladowniczki,
gorąco pragnące zostać córkami i oblubienicami Boga. - Tylko idealnym oblubieńcem nie był już Bóg Ojciec, lecz
Bóg Syn. Połączyć się z Jezusem w stałem dziewictwie
było marzeniem tysięcy chrześcijanek młodych i starych.
Z drugiej strony kult, oddawany Maryi, wzmagał się
ciągle, bo mężczyźni pobożni robili dla niej to, co nie
wiasty robiły dla Jezusa. Marya stała się niewiastą boską,
matką Boga, istotą obdarzoną łaskami i władzą niebiańską,
oblubienicą idealną. Dla głęboko wierzących bezżennych
mężczyzn, Marya była kobietą niezrównaną, której ofia
rować należy skarb pobożnych uwielbień, najświętszej mi
łości. Ludzie ci, dobrowolnie wyrzekający się najżywszego
uczucia ludzkiego, egzaltowali się miłością innego rodzaju
i całem sercem tonęli w mistycyzmie.
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Były więc dwie takie święte straże: kobiet dziewic
i mężczyzn dziewiczych. Kobiety znalazły schronienie
w klasztorach, zorganizowanych w kongregacye, gdzie już
to wiodły żywot kontemplacyjny, już to poświęcały się
P ię tn o w a n iu chorych i ubogich. Ale klasztory te, które
powinny były zostać schronieniem czysto mistycznem, za
mieniały się często w więzienia, gdzie z powodu intere
sów świeckich, dla zemsty osobistej, dla nieuprawnionej
przemocy, zamykano młode dziewczęta nieposłuszne woli
rodzicielskiej, lub dla osób trzecich zbyteczne. Obyczaje
rozluźniły się, fałszywe powołania zmąciły spokój boski.,.
Zdarzyły się nadużycia, skandale.
Mężczyźni, na celibat skazani, podzielili się na dwa
obozy: mnichów i księży. Mnisi poświęcili się: jedni że
braninie, drudzy pracom literackim, jako to przepisywaniu
starych manuskryptów, komentowaniu ksiąg świętych, two
rzeniu systematów filozoficzno-teologicznych, którym dano
miano summae ecclesiasticae. Najsławniejszym z nich jest
summa świętego Tomasza z Akwinu.
Mnisi żebrzący byli także mnichami misyonarzami.
Szli oni z miejsca na miejsce, kwestując dla napełnienia
sakwy i zbogacenia klasztoru, wygłaszali parabole, usiłu
jąc nawet robić różne cuda. Najsławniejszy z nich był
święty Franciszek z Assyżu, dziwak, pół obłąkany, pół
poeta szczerze wierzący, mówca oryginalny, fantastyk pe
łen werwy. Zatrzymywał się on nad rzekami lub w obli
czu morza i katechizował ryby, oznajmiał im przyjście
Zbawiciela i wielbił cnoty dziewicy Maryi. Innym razem
głosił ewangelię ptakom. Opowiadają, że ptaszyny zachę
cone jego słowami, biegły za nim, głaszcząc włosy i twarz
jego skrzydełkami swemi.
Ten przyjaciel ryb i ptasząt był wielkim apologetą
ubóstwa. Bogactwo uważał za źródło zepsucia, a świat za*
uwodziciela godnego potępienia. Żyć samotnie, w ubóstwie,
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w umiłowaniu przyrody, zatopionym w Bogu, wydawało
mu się ideałem żywota. Ten kult ubóstwa, żebraniny, to
umiłowanie marzycielstwa, ta pogarda wysiłku i pracy,
nie była wyłącznie cechą świętego Franciszka z Assyżu.
Jest to jedną z cech katolicyzmu, a także, jak to stw ier
dziliśmy, jest to cechą chrystyanizmu.
Jezus pochodzi ze Wschodu, a ludzie Wschodu są
fatalistami. Fatalistyczność Jezusa, na pewnych kartach
Ewangelii przybiera pozór ufnego oddania się woli Bożej.
Jeśli nic się nie staje bez woli jego, po co męczyć się
trudami życia, i czynić z życia codzienną w alkę? Bóg da
nam „chleb powszedni44, jeżeli o niego poprosimy. Na co
zda się majątek? Jezus, zrodzony w biedzie z ubogich ro 
dziców, prowadził żywot koczujący i nędzny, i nie znał,
co bogactwo. Żył on na polach z uczniami swymi i żywił
się ziarnami zboża i suchemi łodyżkami: „W czasach owych,
mówi święty Mateusz, Jezus szedł przez zboża w dzień
sabatu, a uczniowie jego, głodni będąc, poczęli rwać kłosy
i zjadać ziarno44. Święty Jan, zwiastun, zadowalniał się
szarańczą i miodem przypadkowo znalezionym J).
Pierwsi uczniowie żebrali, żeby wyżywić siebie i mi
strza swego. Nocowano pod gołem niebem i Jezus mówił
smutnie: „Lisy mają nory, ptaszyny gniazda; ale syn czło
wieczy niema nawet kamienia, gdzieby głowę złożył". Że
branina była więc święta i samotność uświęcona.
Być żebrakiem nie jest zawodem trudnym, tysiące
mnichów się go chwyciło. Przyjęto ich życzliwie przez
pamięć Jezusa i dla zasłużenia na zbawienie wieczne: kto
daje ubogiemu, Panu Bogu daje. Papiestwo umiało dla ko
rzyści swojej tych pobożnych wędrowców zaciągnąć w szei) Święty Mateusz, rozdział 3, wiersz 4: — Jan odziany był
w szatę z sierści wielbłąda, przepasany w biodrach rzemiennym pa
sem, pożywieniem jego były szarańcze i miód.
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regi. Rozesłało ich we wszystkich kierunkach; szli oni
wszędzie głosząc, że papież jest przedstawicielem Boga
na ziemi, że piekło czeka tego, kto wątpi o władzy na
stępcy świętego Piotra, lub się jej sprzeciwia; raj zaś bę
dzie udziałem pokornych i posłusznych. I co za piekło
i jaki raj? W tych ciemnych czasach średniowiecza, pod
działaniem mnichów egzaltowanych, wierzenia materyalizują się: to stają się wspaniałemi, gdy znajdują wyraz
swój w katedrach, w tych przepysznych budowlach, które
nazwaćby można unieruchomionemi modlitwami, to stają
ohydne i śmieszne, w postaci legend satyrycznych i rzeźb
potwornych. Szatan z Biblii, straszliwy kusiciel z Ewan
gelii, staje się dyabłem szpetnym i głupim, wyśmiewanym
przez świętych, mistyfikowanym przez ogół, egzorcyzmowanym przez księży; roztacza wokoło zapach siarki, zmu
szony jest ukrywać się, jak w chwili cudu ze świniami
w Gadara, w ciele zwierząt najnikczemniejszych.
Ale, jeżeli nie powodzi mu się na ziemi, jaki za to
bierze odwet w piekle! Tam bez końca miesza widłami
zastępy potępieńców. Tym Dyabłem i Piekłem, „gdzie jest
płacz i zgrzytanie zębów", księża grozili wszystkim nie
wiernym, odrzucającym oficyalne doktryny katolicyzmu.
Kapłaństwo nie było już, jak za pierwszych czasów ehrystyanizmu, powierzane tym, kogo wybrało głosowanie
wiernych. Oddawano je przez dygnitarzy Kościoła, sposobiącym się do stanu duchownego, było urzędem admini
stracyjnym i dogmatycznym; ksiądz był sługą biskupa,
a ten, jako sługa papieża i od niego zależny, nie mógł
mieć żadnej inicyatywy. Nauczał z rozkazu, nie z natchnie
nia; otrzymywał od swoich zwierzchników opinie gotowe
z misyą rozgłaszania ich. Biada tym, co się buntowali, lub
śmieli w czemkolwiek się sprzeciwić! Kto przeczy, jest
heretykiem i tylko ognia godny, powiedział nieco pó
źniej bardzo ortodoksyjny brat Jan des Eutomeures. —
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Stosy zapłonęły ze wszystkich stron. Obowiązkiem pe
wnych trybunałów było dostarczać im ofiar. Pali się na
stosach: żydów, księży zbuntowanych; pali się autorów,
pozwalających sobie pisać swobodnie; pali się wolnomy
ślicieli i uczonych, których wiedza sprzeczna jest z usta
nowionymi dogmatami; pali się filozofów i moralistów,
krytykujących obyczaje kapłańskie, pali się nawet zwolen
ników tych filozofów. Palić — staje się konieczną czynnością
Kościoła.
Pali się i wyklina. Klątwa, która nawet królów do
tykała, miała postrach szerzyć i tworzyć pustkę około wy
klętego. Oto Kilka formuł wyklęcia datujących z dziewią
tego i jedenastego wieku.
„Niechaj ci, co są klątwą wieczną dotknięci, cierpią
pod brzemieniem gniewu Najwyższego Sędziego! Niech
z dyabłem i czartami w płomienie mścicielskie wrzuceni,
cierpią bez końca! Bodaj znienawidziło ich niebo i ziemia!
Niech przeklęci będą w domostwach swoich! Przeklętem
niech będzie pożywienie ich ciała! Przeklętym owoc ich
wnętrzności! Bodaj niepogrzebieni byli!
„Amen“.
„Bodaj synowie ich sierotami zostali, a niewiasty
wdowami! Niech synowie ich rozpędzeni, zmuszeni będą
żebrać chleba! Niech sami wyzwani zostaną z domostw
swoich i niech lichwiarz bogaci się ich kosztem! Spuść
na nich gniew twój, wielki Boże, i hańbą okryj ich lica!
„Amen!“
„Niechaj przeklęci będą, gdy wychodzą z domu i gdy
doń wracają
„Amen“.
„Niechaj nawiedzi ich Pan głodem, pragnieniem, nę
dzą, chłodem, chorobą!"
„Amen“.
A. D id*: „Religie".
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„Oby Pan ciała ich strasznemi okrył ranami, trądem,
parchami! Oby szaleństwem dotknięci zostali!'1
„Amen!"
„Oby przeklęci byli zawsze i wszędzie! Przeklęci
w nocy, za dnia, i o każdej p o rze! Przeklęci w czasie snu
i w czasie czuwania, milczący i rozmawiający. Oby prze
klęci byli od czubka głowy do podeszwy! Oby przeklętą
była każda cząstka ich ciała! Przeklęci gdy leżą, stoją,
i siedzą! Aby jak psy nie spoczęli w ziemi i niech wilki
drapieżne pożrą ich ciała!“
„Amen!"
Ale wyklinać, zniszczyć i palić, nie znaczy odpo
wiadać. Herezya odradzała się z tych popiołów, heretycy
rozchodzili się po świecie, wnikali do klasztorów, sado
wili się nawet w samym Kościele. Teologowie przykła
dnej pobożności, których postępowanie było bez zarzutu,
poczęli protestować w obronie wolności przeciw niemo
ralnej tyranii biskupów i papieży.
Najznaczniejsza część tych protestujących rekruto
wała się z sekt zwanych mistycznemi, w których ze szczerą
pobożnością studyowano święte księgi Starego i Nowego
Testamentu.
Opozycya przeciwko katolicyzmowi nie wyszła, jakby
sądzić można, z materyalizmu lub sceptycyzmu, lecz z żar
liwej pobożności i z najczystszej gorliwości religijnej.
Zwalczano katolicyzm chrystyanizmem odmłodzonym i su
rowo interpretowanym. Papieżowi zamieszkującemu pałace,
żyjącemu w zbytku, upadającemu pod ciężarem bogactw,
przeciwstawiono Chrystusa ubogiego i zgłodniałego; oby
czajom kapłanów —-obyczaje czyste i skromne pierwszych
chrześcijan. Jan Gerson, tak długo uważany za autora
Naśladowania Jezusa Chrystusa pisał: „Zakony, zamiesz
kane przez kanoników regularnych, są jako place publiczne
i targowiska, klasztory zakonnic — rodzajem miejsca pro-
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stytucyi, quasi prostibula: kościoły katedralne, jaskiniami \
rozbójników i złoczyńców, speluncae raptorum et latronum.
Obrazy tak się rozmnożyły, że lud ku bałwochwalstwu /
skłaniają...4*1).
Brutalnej władzy widomego Kościoła, która stała się
była nienawistną, Jan Huss w piętnastym wieku przeciw
stawia władzę, przekonywającą i przemożną kościoła nie
widzialnego: „Kościół jest ciałem mistycznem, którego
Jezus jest głową i wybrani tylko jedynymi członkami;
wyklęcia są więc zbyteczne, zbyteczni także papież i bi
skupi, nie mogący odróżnić wybranych od potępionych,
Bóg sam tylko mocen to uczynić, Jezus ma jedynie prawo
złączać i rozłączać. Pismo, a nie Kościół widomy kreśli
drogi postępowania. Księża nie mają wyłącznego przywi
leju spożywać kommunię pod dwiema postaciami: chleb
i wino powinny być dawane ludowi“ 2).
!) W historyi literackiej F rancyi (Histoire literaire de la France)
za czętej przez b en ed yk ty n ó w z Saint-Maur i k ontynuow anej przez
członk ów A kadem ii N apisów , tom XVI, strona 12:
„O byczaje duchow ieństw a w trzynastym w ieku, głów n ie du
ch ow ień stw a św ieck ieg o , nie b y ły bardzo budujące; przypuszczając
naw et, że p isarze teg o , i innych stu leci przesadzili w o p isie w ad
i zbrodni na które się uskarżają, trudno jednak nie pow ziąć o nich
bardzo sm u tn ego pojęcia. Zapraw ianie się do w ystęp k u odbyw ało
się najczęściej w szkołach i kilka p rzyczyn w pływ ało na p rzed łu 
żan ie przez ciąg żyw ota opłakanych obyczajów , jakie duchow ni
nabyli w m łodości. W p ierw szym rzęd zie głęb ok ą ignorancyę....
„L ichw iarze, szulerzy, rozpustnicy, m ogli śm iało gardzić groźbam i
i napom nieniam i, jeśli tylko udaw ali się pod o p iek ę S tolicy A po
sto lsk iej. D w ór R zym ski dla u stan ow ien ia sw ej p ow szech n ej w sz ec h 
w ład zy m usiał szukać podpory w szęd zie, nietylk o w naiw nej po
b o żn ości kilku kapłanów , ale i w w ystęp k ach w ięk szej ich części;
m usiał jednać dla sw ej sp raw y w szy stk ich tych, dla których skanda
liczn ego zachow ania się n ieod zow n ą b yła d aleka i w y so k a protekcya".
2 ) D y sk u sy e nad E ucharystyą, które roznam iętniały całą epokę
i k osztow ały strugi atram entu i krwi, śc iśle zostały streszczon e
p rzez p ew n ego historyka, w następujących u stęp ach :
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Przypomniano sobie swobodę interpretacyi i myśli
jaką praktykowali apostołowie. Czyż Ewangelie nie mówią
nam, że niewierny Tomasz należy nadal do kollegium
apostolskiego, mimo że nie wierzył w zmartwychwstanie
Jezusa? Święty Paweł, czyż nie mówi w swych epistołach,
że zwalczał opinię świętego Piotra: „Opierałem mu się
wręcz, pisze dumnie, bo trzeba go było zgromić“. Nie ma
więc potrzeby wierzyć wedle formuły jednej i na rozkaz
stanowczy. Bynajmniej! Nowy Testament pełen jest ró
żnych i sprzecznych opinii.
Święty Paweł wierzy w zbawienie przez wiarę, a święty
Jakób - przez czyny. Jeśli święty Piotr otrzymał „władzę
kluczów“, jego tak zwani następcy zrobili z niej tak marny
„Przez długi czas przyjętem było w kościele uważać Eucharystyę tylko jako symbol i pamiątkę śmierci Chrystusa. Później
w miarę jak oddalono się od pierwotnej instytucyi i jak napłynęły
falą tłumy barbarzyńców, najzabobonniejsze idee wyszły na jaw.
Kilku uczonych utrzymywało nawet, że chleb Eucharystyi rzeczy
wiście zamienionym jest w ciało, a wino w krew. Dysputowano nad
tern zażarcie. W dwunastym wieku nie powzięto jeszcze żadnej decyzyi. Najróżnorodniejsze opinie zawładnęły umysłami i naturalnie
najgrubsze zwyciężały liczebnie.
Lud widział nadziemskie zjawiska. Hostya przestawała być
ciastem, zamieniała się w człowieka, w dziecię, w krwawiące ciało;
niekiedy była wprost palcem, członkiem oderwanym. Dowód to oczy
wisty, że chleb nie jest już chlebem ! Cuda te często bardzo w porę
się przytrafiały. I tak mnichy klasztoru W alkenried potrzebowali
pieniędzy - w tern zawsze sęk - dla dokończenia budowy kościoła.
Natychmiast w kaplicy należącej do klasztoru objawia się cud, ho
stya zaczyna krwawić. Wiadomość o tern rozchodzi się szybko; po
bożne duszyczki przybiegają; organizuje się pielgrzymka; datki na
pływają; sakiewki pielgrzymów opróżniają się; sakiewki mnichów
napełniają i kościół jest wykończonym. Było to w roku 1252.
Aż do tej epoki mniej więcej, rozdzielano komunikującym
chleb i wino. Ale gdy przyjęto, że chleb ten jest Bogiem, wino to
Bogiem, że każda okruszyna tego ciała, każda kropla tego likieru
jest całym Bogiem, poczęto obawiać się, by dając pić bezpośrednio
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użytek, że wolno jest nie wierzyć już w prawowitość wła
dzy, którą sobie przypisali.
Dla czegóż ,,wierni“ zamiast odbierać rozkazy od
biskupów i papieży, nie mieliby bezpośrednio iść za sło 
wami Jezusa i naukami Ewangelii? Między sumieniem
ludzkiem a Bogiem po co ta cała hierarchia duchowna?
W reszcie czemu władza dusz miałaby być oddaną w ręce
księży rozpustników, mnichów, nieuków, biskupów zde
prawowanych i papieży krwiożerczych? Jan Huss zadał był
sobie najważniejsze z tych pytań i sam je bez wahania
rozwiązał. Spalono go. Inni zadawali je sobie z mocą na
nowo. Tego dnia, już silnie naruszona jedność katolicka
straconą została, tego dnia wszystkim umysłom oświecoz kielicha ludowi, nie uroniono tego wina, żeby nie upadła kropla
jego na ziemię, a wtedy co za profanacya! Ile kropel, tyle razy Bóg
na ziem i!... Możnaby deptać po nim!... postanowiono więc niedopuścić ludu do kielicha; dosyć dla niego żeby zjadał Boga, niepotrzeba jeszcze by go pił. Już w ósmym wieku, dla uniknienia tej
niedogodności kazano pić rurką. Od dwunastego wieku, wino tylko
dla księży przeznaczone było, bo mówiono, jeśli chleb stał się ciałem,
to jest krew w tern ciele, i nie potrzeba dodawać jej, przynajmniej
nie dla laików. Dla księży nigdy niema nadto krwi - lub wina.
O tym samym czasie ustanowionem zostało święto Bożego
Ciała, które zadokumentować miało wiarę w to, że hostya nie jest
już chlebem, lub symbolem, lecz Bogiem samym.
W 1203 roku powstaje zwyczaj pochylania się na odgłos
dzwonka przed tym kawałkiem chleba, w chwili gdy go ksiądz
wznosi w górę. Niejaki kardynał Wido, wymyślił ten zwyczaj, jako
też i ten, aby wiatyk przenosić ulicami przy akompaniamencie dzwo
neczka.
Boże Ciało, wynik tych wszystkich idei, było świętem hostyi,
świętem specyalnem zaprowadzonem w dyecezyi Liege w 1246 roku,
i ustanowionem świętem Kościoła całego, przez papieża Urbana IV.
w 1264 roku. Praw dą jest, że następcy Urbana IV. nie podzielali
jego upodobania do tego święta. Zaniedbano je przez długie lata
i dopiero w 1311 roku wznowiono je i do czci powrócono przez
Klemensa V.

246
nym i przewidującym ukazała się próżność pretensyi ka
tolicyzmu. Bankructwo jego ambicyi stało się oczywistem.
Istotnie katolicyzm już z tytułu swego zmuszonym
był do roli przewódzcy nad światem.
Ale marzenie to, nawet w chwili największego blasku
Kościoła, nie zostało urzeczywistnione.
Na miliard istot ludzkich rozrzuconych po świecie ca
łym, Kościół nie liczył nigdy więcej nad czwartą część
wiernych. Szczególnie przewódzctwo powszechne, z któ
rego wyłączone jest trzy czwarte ludzkości, składającej się
z buddystów, żydów, muzułmanów, bałwochwalców! A mię
dzy wierzącymi z imienia i pozoru, ileż obojętnych, scep
tyków, ilu przeciwników, skrycie i przezornie milczących!
W Kościele samym ile herezyi, niechęci, ile zwycięskich
schizm! W piątym i szóstym wieku z okazy i dysput ty 
czących się osoby Jezusa Chrystusa, większość Kościołów
w Egipcie, w Syryi, w Azyi Mniejszej, usunęła się z pod
władzy patryarchów Wschodu; w średnich wiekach, węzeł
który łączył od ich powstania Kościół łaciński z Kościo
łem greckim rozluźnił się i ostatecznie zerwał. W sze
snastym wieku pół Europy buntuje się przeciwko katoli
cyzmowi i nietylko mu się wymyka, ale klątwę klątwą
mu odpłaca. W oczach protestantów angielskich, niemie
ckich, szwedzkich, szwajcarskich, francuskich, hollenderskich, Rzym nie jest już niczem więcej jak „wielką pro
stytutką". Jakże dalekiem jest urzeczywistnienie rzeko
mych obietnic władzy powszechnej! Jak okrutnie przeczy
rzeczywistość zapewnieniom katolicyzmu, którzy za przy
kładem historyka jezuickiego Gazeau pisać śmieli: „Jakiż
widok godniejszym być może oczów naszych, jak widok
walk, które Kościół stacza i zwycięstw jakie z wieku na
wiek odnosi, ciągle napadany i zawsze tryumfujący nad
prześladowaniami — przez cierpliwość i męstwo swych mę
czenników, nad schizmą i herezyą — przez wiedzę i po-
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korę swych uczonych, nad występkami i skandalem —
przez cnoty i czyny bohaterskie swych dzieci, nad bez
bożnością i niewiarą obecnego stulecia — przez pomoc
jaką nieomylne słowo jego Głowy i Twórcy zapewnia mu
do końca wieków“.
Dziwna ,,pomoc“ objawiająca się w nieustannych po
rażkach i ciągłych ograniczaniach. Wszak katolicyzm ogra
niczono przez schyzmę grecką, ograniczono po piętnastu
wiekach panowania przez Reformacyę, ograniczono u na
rodów oficyalnie katolickich przez Rewolucyę francuską;
ograniczono za naszych czasów we Włoszech przez znie
sienie świeckiej władzy papieża, uważanej jednak za nie
zbędną dla swobodnego spełnienia jego missyi.
Jestto porażka i rozsypka zawsze i wszędzie!
Podczas gdy protestantyzm atakował katolicyzm na
gruncie biblijnym i myślał ocalić chrystyanizm, sprowa
dzając go do tego co mienił jego „pierwotną czystością'*,
inne ataki bezpośrednio kierowane przeciw chrystyanizmowi samemu, zdarzały się głównie w krajach kato
lickich.
Myśliciele, uczeni, pisarze stając ponad i po za poszczegóinemi Kościołami, atakowali samą zasadę teologii
katolickiej. We Francyi od Rabelais do Saint-Evremond’a,
od Saint-Evremond’a do Woltera, od W oltera do Lamennais, od Lamennais do Wiktora Hugo, od W iktora Hugo
do Renana, od Renana do Leconte de Lisle’a, długą, świe
tną i nieprzerwaną jest lista przeciwników katolicyzmu
w katolicyzmie samym.
W szesnastym wieku Odrodzenie zaznajomiło się.
z literaturą starożytną, pozwoliło porównać moralność
i estetykę grecko-łacińską z moralnością i estetyką ka
tolicko-chrześcijańską: Cóż w istocie, szczęśliwego i ory
ginalnego przyniósł światu katolicyzm chrześcijański? S ta
rożytni, którzy wierzyli w trwanie świata i uważali życie
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za rzecz dobrą i przyjemną, zalecali iść za przyrodą. Taką
też była rada, jaką dawał ten wielki poganin Rabelais,
nieprzyjaciel ..bigotów, ślimaków, obłudników, świętosz
ków, fałszywców, szatańskich Kalwinów, oszustów Genew
skich, kanibalów i innych potworów pokręconych i poła
manych, w przeciwieństwie do natury
Posępnej i okrutnej teologii Jezusa wspominającej
o „ciemnościach wiecznych, o płaczu i zgrzytaniu zębów"
pogróżkom i klątwom apostołów; „dolinie łez“ ziemi klą
twy, strasznym doktrynom świętego Augustyna i Kalwina
o potępieniu wiecznem dziatek zmarłych bez chrztu, prze
znaczeniu, piekłu, wychowaniu brutalnemu i tyrańskiemu,
Rabelais, echo poganizmu, przeciwstawia program opa
ctwa Theleme. „Życie Thelemistów upływało nie na speł
nianiu praw, ustaw i reguł lecz na tern, by żyć wedle
własnej woli. Wstawali kiedy im się podoboło, jedli, pili,
spali, pracowali kiedy mieli ;chęć po temu. Nikt ich nie
budził, nikt nie zmuszał jeść, pić, lub robić cośkolwiek.
W regule ich była klauzula:
„Rób co chcesz".
„Bo ludzie wyzwoleni, dobrze urodzeni, wykształ
ceni, w dobrych towarzystwach się obracający, mają z na
tury instynkt, bodziec, popychajęcy ich do czynów cno
tliwych, a od występków odwracający. Które to występki
przez przymus ukrócone i poskromione, odwracają szla
chetne uczucie szczerze do cnoty zmierzające i skłaniają
do zrzucenia i przekroczenia tego jarzma służalstwa".
Humaniści Odrodzenia szukali i do należnej czci przy
wrócili wielkie maksymy cnót pogańskich, które w mowie
mniej mistycznej głosiły wszystko to, co podziwiano w ewan
geliach i w pobożności katolickiej. Zauważono, że stoicy
mawiali: „Do ostatniej chwili naszego życia udzielajmy
się bez wytchnienia, nie przestawajmy dokładać wszelkich
starań dla dobra bliźnich, przychodźmy w pomoc każdemu,

czyńmy dobrze nieprzyjaciołom swoim z łagodnością „opem
ferre otium inimicis, miti manu“. I jeszcze: Będę miłym
dla przyjaciół moich, a łagodnym i przystępnym dla nie
przyjaciół, przejednany będę, zanim mnie o przebaczenie
poproszą..." I dalej: O ile bardziej ludzkiem jest, być ła
godnym jak ojciec dla tych, co w grzech popadli, i na
dobrą drogę ich sprowadzić, niż przeciw nim występować".
A u Ksenofonta: Dajcie ubogim, aby uchronić ich od upa
dku". Ale zapytuje jeden ze słuchaczów: Czy zwracają ci pie
niądze, które dostali od ciebie? — Nie zaiste — Czy dzię
kują ci za nie? — I to nie, przeciwnie, są mi nieprzychylniejsi po dobrodziejstwie niż przed tern.... Ale co to
szkodzi? Dobro czynić należy dla dobra samego".
W miarę jak rozszerza się duch Odrodzenia, kato
licyzm średniowieczny słabnie i zanika. Literatura i sztuki
piękne stają się coraz bardziej pogańskiemi.
Poganami są Ronsard i jego plejada, poganami — Mon
taigne i La Boetie przejmujący się Cyceronem, Seneką,
Plutarchem. Wiek Ludwika XIV. „wielki wiek", staje się
tak pogańskim, że od Kornela do Racine’a i Moliera, teatr
jego jest tylko naśladownictwem wielkich starożytnych
autorów dramatycznych. Widząc wzgardę w jaką popadły
pomniki literatury średniowiecznej, możnaby nawet za
uważyć, że pod tym względem reakcya anti-katolicka prze
kroczyła miarę. Pierwsze arcydzieło prozy francuskiej, les
Provinciates Pascala, skierowane jest, jeśli nie przeciwko
całemu katolicyzmowi, to co najmniej przeciwko najgor
liwszym i najzręczniejszym obrońcom papiestwa: jezuitom;
nieśmiertelne karty Saint-Evremond’a, w któych kreśli roz
mowę marszałka d’Hoquincourt z Ojcem Canaye, szydzą
zarówno z jansenistów i z jezuitów: „Co za szaleństwo,
co za szaleństwo, mówi wielebny ojciec jezuita Canaye,
przypuszczać, że nienawidzimy się, janseniści i my, dla
tego, że mamy odmienne wyobrażenie o łasce. Ani łaska,
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ani pięć artykułów wiary nie poróżniły nas; zazdrosna
chęć sprawowania rządów dusz zrobiła wszystko. Janseniści widząc, że władamy duszami, chcieli nam to wydrzeć.
By dojść do swego celu, posługują się sposobami wręcz
przeciwnymi naszym. My używamy łagodności i pobłaża
nia, oni stosują surowość; my przykładami miłosierdzia
Bożego niesiemy pociechę sercom, oni straszą je przy
kładami Jego sprawiedliwości.
Przynoszą lęk, gdzie my wnosimy nadzieję, i chcą
zapewnić sobie tych, których my zjednać chcemy. Nie zna
czy to aby zamiarem jednych i drugich nie miało być zba
wienie ludzkie; owszem, ale każdy chce, zbawiając ich
nadać sobie pewną powagę, i otwarcie mówiąc, interes
kierującego idzie tu prawie zawsze przed interesem kie
rowanego".
Protest przeciwko katolickiej władzy papieskiej wci
ska się wszędzie, tak dalece, że największy mówca Ko
ścioła w siedemnastym wieku, Bossuet, staje się właściwie
obrońcą gallikanizmu, tej schizmy rozwodnionej i dwo
rackiej.
W wieku ośmnastym całe piśmiennictwo usuwa się
od katolicyzmu i kieruje przeciwko niemu szydercze i gwał
towne napaści. I co szczególniejsze; najgwałtowniejsi i najzapaleńsi z tych przeciwników Kościoła otrzymali wycho
wanie klerykalne, wyszli ze szkół kierowanych przez je
zuitów. Katolicyzm nie jest już Kościołem, do którego się
przystaje, lecz Kościołem, który się opuszcza.
Wolter, Diderot, d’Alembert, Helvetius, Chamfort,
Yolney, cała plejada encyklopedystów należą do rodzin
katolickich. Kościół, który nauczono ich znać i szanować,
zwalczają gwałtownie. Podczas gdy ataki protestantów
odnoszą się do ewangelii lub niektórych ustępów ewan
gelii interpretowanych fantastycznie, pisarze, katolicy z uro
dzenia, jednakowo potępiają i katolicyzm i chrystyanizm.
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Wyjąwszy w jednym, często cytowanym ustępie, gdzie
pochwała Jezusa kończy się błazeńskiem szyderstwem,
polemika W oltera jest nieprzebłaganie ironiczną względem
Chrystusa i sekt istniejących pod jego wezwaniem. Za
rzucano tej polemice, że jest powierzchowna i nie dość
poważna, zarzut to słuszny, ale nie tak doniosły. W olter
dowodzi i żartuje z tekstów, które przytacza, jakgdyby
teksty te były autentyczne. Ma racyę, i wobec wierzących
w autentyczność tych tekstów dziewięć razy na dziesięć
szyderstwa jego są usprawiedliwione; ale nie ma racyi
wobec dziejów ścisłych, które do nicości sprowadzają dokumenta tajemnie wymyślone lub sfałszowane w interesie
dogmatów; nie ma racyi bo nie umiał dostrzedz, że cała
działalność, cała doktryna Jezusa kierowana jest — przez
wiarę w jego powtórne przyjście. Gdy Jezus oświadcza,
że królestwo jego nie jest z tego świata, nie mówi prze
nośnie; on widzi się w niebie i zdaje się już dostrzegać
szczątki zburzonego świata.
Katolicyzm wierny swej stałej taktyce: wysławiać
obrońców, spotwarzać swych przeciwników, usiłuje dziś
oszczerstwem dopiąć tego, czego nie może już zrobić
przez stos, katolicyzm sądzi że, aby odeprzeć zarzuty
W oltera, wystarczy wykazać jego błędy i wady 1). Co za
mizerny pomysł!
Gdyby nawet W olter, uczeń jezuitów, był kłamcą,
sknerą, rozpustnikiem, gdyby miał wszystkie wady, które
!) Historyczne oszczerstwa klerykalne zanim rzuciły się na
Woltera, próbowały nasycić się Lutrem i Kalwinem. W ielebny ojciec
Jan Perrone, rektor kollegium rzymskiego, w dziele swem: „Pro
testantyzm i reguły wiary11, pisze mówiąc o Lutrze: „Życie Lutra
upływało na przyjemnościach jadła i innych nieczystych rozkoszach,
gdy chciano pozwolić sobie na rozpustę, używano przysłowia: „dziś
żyć będziemy jak Luter“. Z Kalwinem jeszcze gorzej obszedł się
ten sam w ielebny ojciec, przezwany księciem teologów. „Niemoralne
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mu przypisują i wszystkie zboczenia, któremi go darzą,
czegóż dowodziłoby to na korzyść autentyczności ksiąg
Nowego Testamentu, nieomylności papieży i prawowitości
roszczeń katolickich? Czyż ultramontanin Józef de Maistre
nie powiedział „Nie wiem czem jest sumienie złoczyńcy,
ale wiem czem jest sumienie porządnego człowieka: to
coś strasznego!“
Kto tylko jest cząstką ludzkości, ma nogi w pyle
i niekiedy w błocie. Ale czyż Kościół umiał ustrzedz sie
bie i swoje sługi od „grzechu“ ? Skoro względem prze
ciwników posługuje się polemiką godną Homais, tern sa
mem usprawiedliwia też odwet podobny. I wywołuje go
w strasznych dla siebie warunkach. Myśliciele, opierający
się tylko na rozumie, pozostawieni sami sobie nie po
wołują się na nadziemską opiekę i są też więcej wytłomaczeni, jeśli błądzą i upadają; ale czyż rzecz ma się
tak samo z ludźmi, którzy twierdzą, że są w łączności
z bóstwem, którzy połykając hostyę wcielają w siebie J e 
zusa samego ? Czy w dziejach kościoła nie ma kart ha
niebnych, plam krwawych? Czy Kościół tak służalczy wobec
rozpusty Ludwika XIV, tak uczynny dla kazuistyki, tak
surowy dla heretyków, których morduje się i wygania,
czy ten Kościół wyobraża sobie, że odparł zarzuty za
czerpnięte z logiki, z wiedzy, z erudycyi, dla tego, że słu
sznie lub niesłusznie — oskarżył myślicieli, uczonych,
postępowanie Kalwina, rozwiązłość jego obyczajów, doprowadziły
do tego, że dowiedziono mu sodomii i skazany był na piętnowanie
rozpalonem żelazem".
Reformator Oikolompades — zawsze według „księcia teolo
gów" - uduszony został przez dyabła za rozpustę swoją". Czytając
te oszczerstwa doświadcza się pewnej radości na myśl, że autorami
ich są tesame osobistości, które zarzucają Wolterowi słowa: „kłam
cie, kłamcie, zawsze coś z tego pozostanie".

erudytów? Kościół daje tu tylko dowód śmiesznej, ordy
narnej złości; nic więcej.
Fakt to niezaprzeczony a doniosły, że codzień wzra
sta liczba katolików wybitnych, którzy opuszczają katolicjrzm. Hegemonia intelektualna przeniosła się do obozu
wolnomyślnego. Księża wymowni jak Lamenais, poeci jak,
Brieux i Leconte de Lisie, filozofowie jak Barni i Littre
historycy jak Michelet i Quinet, krytycy jak SainteBeuve, artyści jak Delacroix mieli sobie za obowiązek
wystąpić z Kościoła i zwalczać go pewniej. Jeden z tych
duchów współczesnych, natchnieniem największy ze wszyst
kich, W iktor Hugo, wykazał w wyrazach wstrząsającoprawdziwych, nieszczęsny wpływ polityczny katolicyzmu,
który skazuje narody na nędzny upadek, na śmierć w nie
mocy i wzgardzie:
„Ona to, party a klerykalna, znalazła dla prawdy te
dwie wspaniałe podpory: nieuctwo i błędy. Klerykalizm
wiedzy i geniuszowi wzbrania wybiegać po za brewiarz,
on to zamknąć chce myśl w dogmacie. Wszystko co zdo
była inteligencya Europy, zdobyła wbrew jego woli. Dzieje
jego zapisane są w dziejach postępu ludzkiego, ale zapi
sane ujemnie.
„On to rózgami ćwiczyć kazał Prinelli’ego za to, że
utrzymywał, iż nie spadną gwiazdy. On to siedem razy
Campanellę poddał torturze za to, że przejrzał tajemnicę
stworzenia i głosił, że niezliczoną jest ilość światów. On
to prześladował Harvey’a za to, iż dowiódł krążenia krwi.
Z winy Jozue’ge zamknął Galileusza, z winy świętego
Pawła, uwięził Krzysztofa Kolumba. Odkryć prawa ciał
niebieskich było bezbożnością, odkryć świat — herezyą. Kle
rykalizm wyklinał Paskala w imię religii, Montaigne’a w imię moralności, Moliera - w imię moralności i religii.
On to po wszystkie czasy zakładać chciał pęta na umysł
ludzki.
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„Ani jeden poeta, pisarz, filozof, myśliciel, nie zna
lazł łaski w jego oczach. Wszystko co geniusz ludzki na- \
pisał, wynalazł, wymarzył, wywnioskował, objaśnił, po
myślał, skarby cywilizacyi, wiekowe dziedzictwo pokoleń,
wspólne umysłów bogactwo - wszystko to Kościół odrzucał!
Gdyby mózg ludzkości był przed nim, przed oczami jego,
na jego łasce, otwarty jak karty księgi — kościoł pokre
śliłby go i wydarł.
Cóż uczynił z ludów, które pozwoliły mu przewo- \
dzić nad sobą? Co zrobił z Włoch, z Hiszpanii ? Przez
wieki całe trzymał je w swych rękach, pod swą władzą,
w swej szkole, pod pałką, cóż z nich uczynił? Italia, ta
matka narodów, która na świat zlała cuda swej poezyi
i sztuki, Italia, która nauczyła czytać rodzaj ludzki, Italia,
kierowana przez Kościół nie umiała czytać. Ze wszystkich
państw Europy tam największą była liczba analfabetów.
„Hiszpania wspaniale uposażona, Hiszpania, która od
Rzymian otrzymała pierwszą swą cywilizacyę, od Arabów —
drugą od Opatrzności i wbrew Kościołowi — świat, całą
Amerykę, Hiszpania dzięki klerykalizmowi, dzięki jego
ogłupiającemu i poniżającemu jarzmu, straciła tajemnicę
tej potęgi, którą przejęła od Rzymian, straciła geniusz
sztuki, który miała od Arabów, utraciła świat, który miała
od Boga, a w zamian za wszystko co straciła, klerykalizm /
dał jej inkwizycyę.
„Inkwizycya, którą niektórzy publicyści katoliccy
nieśmiało próbują rehabilitować, inkwizycya spaliła na sto
sach tysiące ludzi; odgrzebywała i paliła trupy heretyków,
świadkami Urgel i Arnauld, hrabia de Forcalquier, dzieci
heretyków aż do drugiego pokolenia uważała za nikczem
ników, niegodnych publicznego urzędu, wyjąwszy (tak
brzmiało prawo) jeżeli zadenuncyują rodziców.
Oto co uczynił katolicyzm. Ognisko, które zwano
Italią, zagasił; olbrzyma — Hiszpanię — zrujnował. Italia
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w popiołach, Hiszpania w gruzach. Oto co Kościół uczyy
nił z narodów, które oddają mu się w opiekę*...
W kilka lat po dniu, w którym W iktor Hugo wyrzekł
te wymowne słowa, filozof P. J. Proudhon do Senatu fran
cuskiego wystosował następującą petycyę, w której stw ier
dzona jest konieczność położyć koniec przewadze Ko
ścioła katolickiego:
„Panowie Senatorow ie!“
„Niżej podpisany Piotr Józef Proudhon, autor świeżo
wydanej pracy pod tytułem : „O sprawiedliwości w Rewolucyi i w Kościele* ma zaszczyt przedstawić wam co
następuje:
„Uderzony niezgodnością, jaka istnieje w teoryi
i w praktyce między zasadami 89 roku, umieszczonemi na pierwszem miejscu obecnej Konstytucyi Fran
cuskiej, tej podstawy publicznego prawa francuskiego,
a oficyalnem uznaniem Kościoła, którego wszystkie
zasady moralne niszczą i wstrząsają tą podstawą na
szego praw a publicznego, wytężyłem wszystkie siły
swego umysłu, by wedle możności usunąć tę nie
zgodność, która niepokoi umysły i jest niebezpieczna
dla ładu publicznego*.
„Doszedłem do wniosku, że prawdziwy ustrój spo
łeczny ma za podstawę sprawiedliwość, uważaną je
dnocześnie za potęgę duszy i pojęcie rozumu; że
zasada ta zrozumiała i naturalna, nieodłączona jest
od natury ludzkiej i nie wymaga dla swych działań
pomocy zewnętrznej; rodzina i państwo są jej przy
rodzonymi organami; w sprawiedliwości jak w ogni
sku streszczają się wszystkie zasady 89 r., wszystkie
późniejsze deklaracye i konstytucye. Ale zasada ta
jest absolutnie niezgodna z dalszem oficyalnem ist
nieniem Kościoła, takiem jak zapewnia Konkordat
1802 roku“.
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„Praktycznym wynikiem jaki się stąd wyprowa
dzić daje — w granicach reform ściśle konstytucyj
nych — jest, że należy zupełnie zmienić prawodaw
stwo dzisiejsze we wszystkiem co się tyczy stosunków
Kościoła i Państwa. Przeróbka taka, panowie Sena
torowie, niema w sobie nic nowego ani nadzw/czajnego, przykład był już dany przez wszystkie rządy,
które od 1789 przewodziły nad losami kraju, stała się
ona tradycyą naszego prawa publicznego, i znów
ściśle konstytucyjnie, do obywateli należy zabrać się
do tego, korzystając z prawa petycyi.
A zatem niżej podpisany wziął na seryo gwarancye, zapewnione inieyatywie obywateli.
„Zważywszy że:
1. Społeczność ludzka, posiada w sobie wszystkie
zasady, wszystkie pojęcia, całą energię potrzebną dla
swego rozwoju i że nietylko sumienia nie żądają po
mocy sankcyi wyższej, ale deprawacya dawniejszego
społeczeństwa wynikła właśnie z tej rzekomej sankcyi,
i że dziś jeszcze jest ona powodem upadku obycza
jów publicznych i domowych.
2. Celem Rewolucyi było zaradzić brakom nauk
moralnych udzielanych przez Kościół; i przez to pod
nieść godność ludzką, zapewnić równowagę sił spo
łecznych, ugruntować wolność i szczęście obywateli.
3. Kościół nie posiada żadnej doktryny moralnej,
że z istoty samego dogmatu i z ducha swej dyscypliny
nie może jej wytworzyć, że jest zupełnie pozbawiony
zmysłu prawnego, zarówno w sprawach prywatnych,
jak i w sprawach ekonomicznych, politycznych, wy
chowawczych, naukowych, że nie rozumie i nie uznaje
ani wolności, ani równości, ani postępu, że nie wie,
co jest małżeństwo i rodzina.
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4. Jeśli od 89 roku Rewolucya, odłączając się ra
dykalnie od Kościoła istniejącego od 18 wieków, za
chowała względem niego tolerancyę, jeżeli dbała
o zapewnienie bytu duchowieństwa, jeśli dawny kult
otoczyła opieką i szacunkiem, jeśli powstrzymała się
wobec niego od wszelkiej oficyalnej polemiki, jeżeli
w swej względności do tego doszła, by Kościołowi,
mimo jego dawnych wykroczeń zapewnić część wpływu
na wychowanie młodzieży i kierunek obyczajów pu
blicznych ‘-mimo to wszystko byłoby jednak wielką
omyłką przypisywać tę względność Rewolucyi jakiejś
myśli wstecznej, jakgdyby Rewolucya obawiała się
wolności i sprawiedliwości.
5. Kościół, niegdyś władza równa Państwu, teraz
we Francyi zrewolucyonizowanej jest już tylko instytucyą niższego rodzaju, ekstra-konstytucyjną (exlex), której mizerne istnienie ma jedyną racyę bytu
w szczodrości Panującego, rewolucya bowiem ma
swój własny ustrój duchowy i dla wyrazu swego nie
potrzebuje hipotez teologicznych.
6. Kościół, przez dogmat swój na fatalny zastój
skazany, coraz bardziej odsuwa się od praw, które
Rewolucya chce rozwinąć; ciągle oczernia Rewolucyę, przeczy zasadom rządu rewolucyjnego, nie za
dawala się tworzeniem Państwa w Państwie, ale
zmierza do tego, by z każdego Państwa uczynić
kościół poszczególny w łonie wielkiego Kościoła, któ
rego Rzym jest stolicą, jezuici—strażą, a papież—samowładcą. Z tego antagonizmu między Kościołem a Rewolucyą wynika dla obywateli częste podrażnienie,
stała pobudka do wojny domowej i społecznej, dla
Państwa zaś, zawsze blizkie niebezpieczeństwo buntu.
7. Ten stan rzeczy niepokoi przyjaciół Rewolucyi;
4. Dide: .Religie*
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„Dla tych to powodów i zważywszy postępy
księżej kontrrewolucyi, niżej podpisany żąda.... by
Kościół, skoro trw a w swych wykroczeniach, pozba
wić wszelkich praw i korzyści jakie otrzymał od Rewolucyi i znieść budżet wyznań".
„P . ] . Proudhon

Nietylko poeci genialni jak W iktor Hugo i dyalektyey
jak Proudhon, oddalają się od chrześcijaństwa i odrzu
cają katolicyzm. Towarzyszą im w tej ucieczce z kościoła
umysły najpoważniejsze, najumiarkowańsze, najbardziej
bezstronne, najmniej skłonne do gwałtownych myśli i słów.
Nawet politycy o umyśle głębokim, przezornym, jak naj
mniej sekciarskim usuwają się od tradycyi kościelnych
Któż był łagodniejszy, bardziej umiarkowany w roz
porządzeniach swoich, jak Eugeniusz Spuller, dawny po
mocnik Gambetty, były minister oświaty i wyznań, najzgodniejszy z oportunistów ? Opierał się wszystkiemu, co
miało najlżejszy nawet pozór nietolerancyi i fanatyzmu.
W ostatnich latach swego żywota parlamentarnego oka
zywał biskupom tyle względności i szacunku, że nieje
dnemu wydawało się to słabością. Dogadzał im, na przy
jęciach swoich, dawał im pierwszeństwo przed ministrami,
nawet przed akademikami, on, którego marzeniem było
dostać się do Akademii. Głosił „ducha nowego" i ganił
gwałtowną wolnomyślność swych dawniejszych towarzy
szów broni. I ten oto człowiek, który doprowadzał łago
dność do ckliwości, a uprzejmość do uczynności grani
czącej — jak mówili nieprzyjaciele jego — ze zdradą,
rozporządził, by pogrzeb jego był protestem przeciw Ko
ściołowi katolickiemu, w którym się urodził. Nie było
w tern ani głupoty a la Homais, ani ciasnoty i irytacyi
umysłu. Było to jego przekonanie wyrozumiałe dla innych,
lecz stanowcze w swych zasadach.
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Mogą nam odpowiedzieć, że Spuller, była to inteligencya mierna, o wiedzy ciasnej, że był to tylko samouk,
dziennikarz banalny i ciężki, którego polityka farytująca ni
cości wysunęła na przód. Ale oto Challemel-Lacour, czło
wiek, który odbył studya rozległe i gruntowne, dokładnie znał
piśmiennictwo i filozofię, który w ostatnich latach także
zalecał był tolerancyę i wyrozumiałość dla obcych opinii,
życzliwość dla sekt wszelkich, Challemel Lacour w chwili
śmierci postąpił zupełnie jak Spuller. „Bez księży i bez Kościoła“ takie były jego słowa. Taki stan umysłów, powszech
niejszy niźli sądzi wielu, jest najgroźniejszy dla wszelkiego
klerykalizmu. Niebezpieczeństwo to usunąć się nie da ani
obelgą, ani obmową, ani koalicyą Bazylów, Jocrissów,
Tartuffów.
Gdy prawda jest w biegu —że użyjemy pięknych słów
Emila Zoli —dojdzie ona do celu, jakiekolwiek będą prze
szkody, doły i zasadzki po drodze.

PROTESTANTYZM.
I.
0P 02Y C Y A WZGLĘDEM KATOLICYZMU.

Papiestwo zagarnęło religię na korzyść księży. Do
duchowieństwa możnaby zastosować słowa, które później
sławnemi się stały. Czem jest duchowieństwo? Wszystkiem.
Czem być winno? Niczem.
Istotnie, wszak nie dla ustanowienia hierarchii kościel
nej Jezus przyszedł na świat i został ukrzyżowany. Jakżeby
bowiem ktoś wierzący w blizki koniec świata, mógł my
śleć o organizacyi kapłańskiej? Z drugiej strony nikt chyba
z większem oburzeniem i pogardą nie wyrażał się o ka
płanach ówczesnych, o faryzeuszach dumnych i obłudnych.
„Węże", „rodzaj jaszczurczy", „groby pobielane"—temi
słowy Jezus zwykle nazywał uczonych w piśmie i fary
zeuszów.
Te piętnujące słowa do księży katolickich użyli
mistycy średniowieczni i reformatorzy z szesnastego wieku.
Czyż nie byli obłudnymi faryzeuszami ci księża, którzy
wznosić kazali w Rzymie wspaniałe bazyliki błyszczące
od złota i drogich kamieni?! Czyż nie obłudnymi faryze
uszami byli ci biskupi, żyjący w zbytku, pysze i rozpu
ście, podczas gdy wierni upadali pod brzemieniem nędzy
i pańszczyzny?! Czyż nie obłudnymi faryzeuszami byli ci
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mnisi, przebiegający świat, by więcej dającemu sprzeda
wać w imieniu papieża odpuszczenie wszystkich grzechów.
Za kilka groszy można było być kłamcą, za sumę więk
szą — mordercą. Nazywało się to sprzedażą odpustów.
Czy nie byli obłudnymi faryzeuszami ci księża, którzy
spowiedzi używali dla podejścia tajemnic rodzinnych, dla
wyzysku, wyłudzenia znacznych donacyi?
Te nagromadzenie nikczemności i nieprawości wzbu
dziło gniew kilku ludzi, u których oficyalna religijność nie
zdusiła była sumienia. Najpotężniejszym z tych buntowni
ków przeciw Kościołowi był mnich Luter.
Był to ubogi mnich Augustyanin, urodzony w Niem
czech 1483 r. Był to człowiek pobożny, mistyk i artysta.
W młodości zarabiał na życie grą na flecie. Widząc cier
pienia biednych i pychę księży począł uważnie wczytywać
się w ewangelię i w księgi Nowego Testamentu. Jednak
zanim zaprotestował i podniósł głos buntu, postanowił
udać się do Rzymu i papieżowi samemu przedstawić ohydy,
których był świadkiem.
Sam fakt ten jest dostateczną odpowiedzią dla tych
pisarzy, którzy w czynie Lutra widzieli i widzieć chcieli
jedynie bunt mnicha pragnącego się ożenić. Reforma była
czemś zupełnie innem, pod względem moralnym była
słusznym protestem — i za taki jest uznana przez ^wszyst
kich historyków dobrej wiary — przeciwko wykroczeniom
życia księżego. Do reformy moralnej przyłączyła się już
bardziej podlegająca dyskusyi próba reform dogmatów
samych.
L uter z powodzeniem przeprowadziwszy swe dzieło
zwykł był mawiać: „Nie, nigdy nie ośmieliłbym się wy
stąpić przeciw kościołowi rzymskiemu, gdybym na własne
oczy nie był widział niemoralności papieskiej
Przekra
czała ona wszystko, co wyobraźnia objąć zdoła. Papież,
biskupi, jawnie szydzili z Jezusa i Ewangelii, nad listy
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świętego Pawła przekładali wiersze epikurejskie Horacego.
Myślano tylko o zabawach, przepychach, o ciągłem zdo
bywaniu bogactw. Następcy świętego Piotra mieli swoje
urzędowe kochanki; głośnym było wykwintne jadło kar
dynałów, bez rachuby wydawano miliony na wspaniałe
pałace. Gdy brakło pieniędzy, w świat wysyłano mnichów,
którzy mieli straszyć ich Piekłem: „Dawajcie pieniędzy,
mówili, a my już z dyabłem damy sobię radę“.
Sprzedaż odpustów w miastach i miasteczkach od
bywała się po szarlatańsku; mnisi wysłani w tej sprawie,
wznosili rusztowania na placach publicznych i wyprawiali
prostacką komedyę, w której jeden z mnichów występo
wał w roli dyabła. Mówca kreślił straszliwy obraz mąk
piekielnych, argumentami pełnemi gróźb dowodził, że nikt
uniknąć nie może strasznych katuszy przez dyabła przy
gotowanych — nikt, wyjąwszy tych, którzy są na tyle
rozumni żeby kupować odpusty papieskie. Można mieć
je na wszystkie grzechy i za każdą cenę. Nie warto ich
się pozbawiać. Jedna ze sław nowoczesnego Kościoła,
święty Liguori, uważał, że aby świętym zostać, dość
jest zdobyć jak najwięcej odpustów. Kaznodzieja, sprze
dający odpusty, najczęściej kończył swe zachęty następującem zdaniem: „Gdy pieniądze wpadają do skarbu pa
pieskiego, dyabeł się zrzyma, a aniołowie tańczą w niebie".
Mnich Augustyanin, Luter, powstał przeciw temu han
dlowi, napiętnował go jako hańbę i bluźnierstwo i podjął
się dowieść Ewangeliami, że sprzeciwia się on nauce Je
zusa. Twierdzenia jego nietylko były prawdopodobne, ale
wprost oczywiste.
Protest Lutra znalazł niezmierny oddźwięk, przyszedł
w porę, przynosił ulgę sumieniom. Przyjęto go niezmier
nym okrzykiem. Handlarze świętościami zmuszeni byli
podjąć rękawicę rzuconą przez Lutra. Dyskutowano pu
blicznie i zwycięstwo pozostało po stronie zbuntowanego
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księdza, bo Luter był nietylko wykształconym teologiem,
człowiekiem wielkiej wartości moralnej, ale też mówcą
znakomitym. Porównywano mowy jego do niezmiernego
lasu słów: ingens verborum sylva.
Dotąd sprawa protestantyzmu jest doskonała. Nie
bawem pocznie się kurczyć i psuć.
Jarzmo papieskie ciężyło niektórym władcom, szukali
tylko sposobności, by je zrzucić. Okazya, jaką dał im Lu
ter, była dobra: pochwycili ją też. Polityka wkradła się
do reformy religijnej. Luter sądził, że ma obowiązek dla
książąt sprawy jego broniących poczynić ustępstwa, które
z punktu widzenia moralnego szkodziły czystości sprawy.
Uczynił jeszcze coś więcej; ponieważ potrzebną mu była
Biblia dla zwalczania papiestwa i duchowieństwa rzym
skiego, oświadczył, że Biblia nie jest własnością, mono
polem księdza, lecz winna być ujawniona, dostępna dla
wszystkich. Każdy wedle potrzeb swoich czerpać z niej
będzie wiedzę religijną i wiarę. Treścią protestantyzmu jest
Biblia, jego formą — wolność sądu. Dotąd prawo inter
pretowania Starego i Nowego Testamentu Kościół chował
dla teologów swoich i soborów; Biblię — bez specyalnego zezwolenia — czytać mogli tylko księża. Od Lutra
Biblia przestała być więzioną, przykutą do księży. Każdy
mógł ją czytać i tłómaczyć sobie dowolnie. Każdy pro
testant z Biblią w ręku stawał się dla siebie papieżem.
Tak, naturalnie wynika logicznie, ale zobaczymy wkrótce,
że tak nie jest, i że protestantyzm oficyalny tylko prze
rzucił tyranię na inne osoby. Protestantyzm nie jest więc,
jak to często powtarzano, wyzwoleniem umysłu ludzkiego,
tryumfem wolnej myśli. Jest on właściwie oswobodzeniem
(jeśli się tak wyrazić można) Biblii, więzionej w Rzymie,
jest nadaniem każdemu wiernemu pra^va, by sam sobie
był księdzem — w granicach chrześcijaństwa.
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II.
GRGANiZACYA P R O T E ST A N T Y Z M U .

Gdzież są granice chrystyanizmu? I o jakiem chrze
ścijaństwie mowa? Logicznie, Reformacya powinna była
doprowadzić do absolutnego indywidualizmu; ten byłby
chrześcijaninem, ktoby uważał się za chrześcijanina. Lo
gika ta, zastosowana do księgi, w której spotyka się naj
sprzeczniejsze zdania, musiałaby doprowadzić do mnóstwa
sekt dysydenckich, i przez szczere badanie źródeł chry
styanizmu — do zupełnego zniknięcia samego chrystya
nizmu.
Czy Luter przeczuwał ten los Reformacyi? Możnaby
tak mniemać, słuchając skarg z ostatnich dni jego życia:
„Rzecz to dziwna — mówił — i doprawdy smutna,
że odkąd czysta doktryna Ewangelii wyszła na światło
dzienne, świat coraz gorszym się staje. Każdy wolność
chrześciajańską nagina do swej złości cielesnej. Gdybym
miał tę odpowiedzialność wziąć na sumienie swoje, radził
bym i pomagałbym raczej, aby papież ze wszystkiemi ohy
dami swemi, znów został panem naszym; świat bowiem
chce być widocznie rządzony przez surowe prawa i przez
zabobon".
Istotnie od samego początku Reformacyi wystąpiły
w protestantyzmie różnice doktryn; dla niemca Lutra być
chrześcijanem-protestantem, znaczyło wierzyć w boską
i odradzającą potęgę Chrystusa, w jego cuda, w cudowne
narodzenie, w zmartwychwstanie; dla Francuza Kalwina
koniecznem było, by należeć do kościoła reformowanego,
zgodzić się na dogmat przeznaczenia; podług Szwajcara
Zwingliusza należało głównie wierzyć w niezrównaną, je
dyną, wielkość moralną Jezusa i w konieczność jego roli
religijnej. Luter nalega na to, co nazywa „wiarą", Kalwin
natomiast — na stronę intelektualną chrystyanizmu, Zwm-
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gliusz — na stronę moralną, na nauczanie ewangeliczne
i apostolskie.
Reformacya zaledwie rozpoczęta dzieli się na sekty
współzawodniczące, często wrogie sobie wzajemnie. Nietolerancya brutalna, zażarta, okrutna powraca. Zanotujemy
później kilka jej czynów.
Protestantyzm, zwalczając hierarchię kapłańską ka
tolicką, utworzył hierarchię protestancką. Zniósł on pa
pieża, kardynałów, arcybiskupów, biskupów. Ksiądz zamienił
się na kaznodzieję, głoszącego morały i dogmaty. Tłomaczy on, lub próbuje tłomaczyć, co jest nadziemskiego
w Nowym Testamencie, wykazuje moc i władzę cudów,
troszczy się o rozdawnictwo jałmużny, konającym przy
nosi pociechę nadziemskich nadziei, dokonywa ceremonii
chrztu i komunii, w imię Ewangelii błogosławi nowożeń
ców i odmawia ostatnie modlitwy nad zmarłymi.
W protestantyzmie kult i hierarchię uproszczono,
inaczej się jednak stało z teologią. Reformacya była na
jazdem ducha teologicznego i sekciarskiego; jest ona na
pastniczym powrotem wieku teologicznego. Z początku
każdy miał się za papieża, ściślej mówiąc, za człowieka
natchnionego od Boga. We Francyi, Szwajcaryi, Nider
landach, Niemczech powstali Bracia Szczerego Ducha, p ro 
rocy, którzy objawieniom piśmiennym przeciwstawili swoje
objawienia osobiste. Odbierali je, jak mówili, bezpośre
dnio od Ducha świętego. „Gdyby Bóg, utrzymywał Tomasz
Miintzer, jeden z ich wodzów, chciał był nauczać ludzi
sa pomocą księgi, spuściłby był Biblię z nieba“. Uwaga
ta nie była ani nierozumna, ani bezpodstawna. Stawiała
ona prawo osobnika, prawo „wewnętrznego słowa", jak
wyrażał się Schwenkfeld, współczesny Lutra, ponad wszystrie powagi duchowne, a raczej nie uznawała zewnętrznych
powag, odrzucała biblię, kościół, księży. Na jakich to pod
stawach instytucye te mogłyby opierać swą powagę? Na
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„Piśmie świętem?" ależ należałoby dowieść nietylko isto
tnej jego świętości, ale i świętości jego interpretacyi.
Logicznie doprowadzało to do jedynej władzy, która jeszcze
pozostaje, do wszechwładzy osobnika.
Kościół katolicki uniknął niebezpieczeństw tego indy
widualizmu, dzięki swej teoryi o władzy boskiej, stale
w Kościele trwającej. Kościół ten, ustanowiony przez Je 
zusa Chrystusa, który jednej z Bogiem istoty, a zatem
sam Bogiem będąc, przekazał był władzę swą świętemu
Piotrowi, a ten następcom swoim, przez nieprzerwany
ciąg swych papieży, przez swą teoryę wieczystych cudów
reprezentuje niezaprzeczoną, jak utrzymywano, nieomyl
ność boską. Cała bieda w tern, że teorya ta, to tylko
dobrze zmyślony romans. Póki nie badano jej, mogła
wzbudzać lęk i uległość, gdy ją poczęto badać, pierzchła
jak mgła przed słońcem.
Reformacya nie mogła powoływać się na autorytet
zewnętrzny. Jej odwoływanie się do Biblii nie miało w ar
tości, jeśli szło o stworzenie autorytetu zrozumiałego dla
wszystkich. Trudno w innej formie odbudować katolicyzm
za pomocą księgi pełnej różnic, niejasności i sprzeczności.
To też z początku przeciwko „kościołowi widomemu",
przeciwko katolicyzmowi, wzywano „kościół niewidzialny",
natchnienie Ducha świętego, objawiające się pojedynczym
osobnikom. „Wszyscy chrześcijanie, mawiano, cytując tekst
mylnie przypisywany świętemu Piotrowi, są kapłanami,
wszyscy mogą nauczać, chrzcić, namaszczać". Ale gdy
spostrzeżono, jaką anarchię umysłową podobna teorya wy
tworzyć może, zapytano się, czy nie byłoby możliwem
wyjąć z Biblii pewne zasadnicze twierdzenia, te złączyć
w doktryny, w które wierzyćby trzeba, aby stać się
człowiekiem, należącym oficyalnie do kościoła. Te „wy
znania wiary" były niejako echem katolicyzmu. Liczba ich
była znaczną, od razu naliczyć ich można najmniej trzy-
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dzieści trzy. Dowodzi to nietylko indywidualnego charak
teru kościołów reformowanych, ale nadto niejasności i nie
ścisłości doktryn, chcących się oprzeć na piśmie świętem.
Powstały wyznania wiary rozmaitych rodzajów, sto
sownie do epoki i kraju. Przedewszystkiem uznano, że
Biblia jest natchniona duchem boskim. Twierdzenie to
było złudzeniem, bo nawet pierwsi reformatorzy, o ile byli
ludźmi wykształconymi, o niektórych rozdziałach Biblii w yra
zili się surowo, prawie ze wzgardą. Luter nazywał list według
świętego Jakóba „listem słomianym*, i odrzucał list świę
tego Judy, list do Hebrajczyków i Apokalipsę. Kalwin
miał wątpliwości co do dwóch ksiąg Nowego Testamentu.
Wszyscy wierzyli i głosili, że nikt (ani papieże, ani so
bory) nie ma prawa przepisywać, jak Biblię należy rozu
mieć. Ale przecież są w niej ustępy sprzeczne, dwuzna
czne? Utrzymywano śmiało, że Biblia jest „dostatecznie
jasną w rzeczach tyczących się zbawienia*. I dowodzono
tej „jasności* dogmatami sprzecznemi ze sobą, lub nie
przeparcie zawiłemi.
Przeniesiono autorytet papieżów i soborów katoli
ckich na synody protestanckie, i teologowie witenberscy
powoływali się z pychą na autorytet Lutra, tak samo
jak papieże odwoływali się do zwierzchnictwa świętego
Piotra.
W powodzi twierdzeń dogmatycznych, jakie głoszono
po Reformacyi, zaznaczyć można następujące: l-o „Wszyscy
ludzie zgrzeszyli w osobie Adama i wszyscy w nim są
potępieni* 2-0 „Ale Bóg litując się nad rodzajem ludzkim,
zesłał Syna swego na ziemię, aby za grzeszników cierpiał,
uśmiercony został i krwią swą zmazał grzech pierworo
dny*. 3-o „Syn ten jest jednej z Ojcem istoty; jest drugą
osobą Trójcy świętej*. 4-o „Trzeba wierzyć weń, by być
zbawionym, to znaczy, aby uniknąć mąk piekielnych. Bo
wiara ta nas zbawia, a nie czyny nasze, które wobec Boga
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są niezem£1. 5-o „Mimo przyjścia na świat Syna Bożego,
mimo ofiary jego, przeznaczeni jesteśmy do Wiekuistego
zbawienia lub do wiecznego potępienia, jeszcze przed po
czątkiem świata. Dzieci, tak głosiło z namaszczeniem wy
znanie wiary hugenotów francuskich w la Rochelle, po
tępione są już w chwili poczęcia w żywocie matek".
Pod pretekstem powrotu de Ewangelii, Reformacya
wprowadzała doktrynę świętego Augustyna, jednego z naj
znakomitszych biskupów katolickich z piątego wieku. Nauka
„o przeznaczeniu", jak rozumiał i wykładał ją święty
Augustyn, była doktryną straszną; Kalwin potrafił uczynić
ją jeszcze straszniejszą. W 157 liście do Optata, biskup
katolicki pisał:
„Cała ludzkość od Adama przeznaczona jest na po
tępienie. Jeżeli więc znajdują się wśród niej naczynia złości,
jest to tylko wynikiem kary zasłużonej od urodzenia. Bóg
jest bardzo dobrym jeszcze, jeśli tak kieruje złością złych,
aby była przestrogą dla dobrych, aby ci wiedzieli, że
wielbić winni Pana za to, że godnym ich osądził swego
miłosierdzia, ich, również zepsutych jak pozostali i również
jak inni nie mających zasług żadnych".
„Dzieci odrodzone łaską Chrystusa, gdy umierają,
przechodzą natychmiast do Żywota Wiekuistego, podczas
gdy dzieci łaski tej pozbawione, umierają potępione wraz
z całym rodem ludzkim".
„Zbawieni przedewszystkiem wiedzieć winni, że do
zbawienia żadnego nie mieli prawa i zbawieni są wyłą
cznie przez miłosierdzie Boskie, za darmo, i że nie dzia
łaby im się żadna krzywda, gdyby wraz z innymi potę
pieni byli".
„Potępieni na niesprawiedliwość uskarżać się nie
mogą: urodzili się dla potępienia i zasłużyli na nie. Cały
rodzaj ludzki byłby sprawiedliwie ukarany potępieniem
wiecznem, gdyby Twórca, nie tylko sprawiedliwy, ale ró-

wnież miłosierny, przez łaskę szczególną nie wybrał z po
śród niego naczyń swojej chwały".
Nie ulega wątpliwości, dodaje ten sam teolog kato
licki w swoim Trzynastym traktacie Ewangelii według świę
tego Jana: „że nietylko ludzie dorośli, ale i dzieci i płody
nawet, które żyły w łonie matek, jeśli zmarły nie ochrzczone
w imię Ojca, Syna i Ducha świętego, po śmierci skazane
są na wieczny ogień piekielny, na mękę zasłużoną nie
z powodu grzechu, którego się nie dopuścili, lecz z po
wodu grzechu pierworodnego, który przez ich poczęcie
cielesne i narodzenie na nich przeszedł".
Doktrynę tę, zbrodnię przeciw ludzkości, jeszcze bar- \
dziej ponuro i okrutnie powtórzył Kalwin. Głosił on jako
prawdy stanowcze, że Bóg przez dwa wiekuiste wyroki,
wyrok potępiający i wyrok błogosławiący, przeznaczył dla
zbawienia bardzo szczupłą garstkę ludzi, a na potępienie
ludzkość prawie całą. Szczególny „Ojciec Niebieski", stra
szniejszy od Molocha! Kalwin, opierając się na swej wiedzy
teologicznej, twierdził, że wyroki potępienia lub zbawienia
dawniejsze były niż grzech Adama, grzech, którego Bóg
sam się domagał. Zaprzeczać tej „prawdzie", a nawet po
prostu chcieć ją łagodzić, znaczyło wstrząsać całą budowę
wiary ewangelickiej. „Ci więc, mówił reformator, którzy
usiłują osłabiać tę doktrynę, zaciemniają wedle sił swych
to, co winno być pełnym głosem wielbione, wyrywają
korzeń pokory". Tym i innym bluźniercom (bądź to prze
ciw boskości Jezusa Chrystusa, czy Trójcy świętej) należy
się potępienie wieczne na tamtym świecie, a na tym prze
śladowanie wszelkie: więzienie, wygnanie, śmierć.
Organizacya polityczna i społeczna, jaka z takiego
systemu teologicznego wyniknąć miała, była okropna.
Mało jest zmor straszniejszych. Pod pretekstem, by otwo
rzyć niebo kilku wybranym (a to przecie stać się nie

mogło, skoro wybór i potępienie istniało już przed wie
kami), Kalwin sprowadził piekło na ziemię.
Ponurość, surowość ink wizy cyjnych rządów teokratycznych Kalwina w Genewie przejmują dreszczem. Po*
sępny ten teolog zabraniał wesołości, radości życia, sztuki,
zbytku, rozrywek, uśmiechu. Hipohondryk ten, który pod
przesadną pokorą skrywał najokrutniejszą pychę, żył na
to, by zginać innych pod swą dogmatyczną władzę. Nie
znał on wolności żadnej. Wszystkie uczynki życia pry
watnego poddane były cenzurze rządu teologicznego,
którego on był promotorem. Dla odróżnienia „ignorantów
i zatwardziałych od wiernych“ zaprowadzono częste rewizye i badania z urzędu. Za te „zboczenia" od nakazy
wanych czynów i słów — to jest za wolną myśl i za
niestosowanie swych czynów do tych doktryn rozpacznych—
nakładano grzywny, więziono, publicznie karano cieleśnie,
karano wygnaniem lub śmiercią.
Według Kalwina, inkwizycya nie była nigdy dość su
rową i kary dość silne. Pisał on do jednego ze swych przyja*
d ó ł: „Co prawda szatan ma tu dosyć zapałek, ale płomień
gaśnie jak słomiany. Kara śmierci, która dosięgła jednego
z ich towarzyszy, Goneta, dobrze im rogów przytarła. Co
do Amadeusza Perrin, nie wiem, jaką pokaże nam twarz
za powrotem. Ale żona jego dyablica tyle nabroiła, że
uciekać musiała.... Młodzieży się zdaje, że uciskam ją
zbyt silnie, ale gdyby im cugli popuścić, ładnieby się
działo"...
Ta złość teologiczna nie oszczędzała nikogo. Rzuciła
się ona na biednego poetę Klemensa Marota, na tego
wesołego wróbelka, zabłąkanego pomiędzy kruki Reformacyi. Piewca „słodkiej miłości", aby uniknąć prześlado
wań katolickiej Francyi, schronił się był do Genewy.
Spodziewał się znaleźć tam wolność, znalazł prześlado
wania innego rodzaju.
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Surowy, zimny duch Kalwina unosił się nad miastem
hugonockiem. Biada temu, kto nie podobał się reformato
rowi, lub nie godził się z jego zdaniem. Bolsec, Gribaldo,
Sylwester Teliot, Robert łe Tourneur zostali wygnani jako
heretycy; Antoniemu Narbertowi przebito język rozpalonem żelazem za to, że po pijanemu miotał obelgi na
Kalwina i ministrów; Dyonizyuszowi Billonet napiętnowano
czoło gorącem żelazem, Mateusz Antoine został wygnany
za to, iż odezwał się, że heretycy nie powinni być paleni*
Innych skazywano na śmierć: Grueta za zbrodnię polity
czną i bluźnierstwo, Monneta za profanacyę biblii, Anto
niego d’Argilleres za to, że przed 8-miu laty, w Pontde-Veyle en Bresse stanął po stronie Servet’a, przeciw
Kalwinowi.
Skracam tę listę prześladowanych. Kalwin, wróg ra 
dości i śmiechu, narzucił Genewie prawa, których nie
wyparłby się L ikurg : zakazał noszenia ozdób złotych
i srebrnych oraz drogich kamieni; zakazał noszenia je
dwabiu i aksamitu ludziom warstw niższych; przepisał
formy ubrań i kapeluszy; zabronił mężczyznom nosić
długie włosy, kobietom fryzować je, określił liczbę po
traw i ciast na ucztach weselnych i ilość osób, mogących
brać w nich udział i t. d. Jak Marot, poeta, artysta, czło
wiek żywego umysłu, mógł żyć w tern środowisku? Zabrał
się do tłumaczenia nowych psalmów. Na nieszczęście zda
rzyło się pewnego dnia, że pozwolił sobie dla rozrywki
na partyę tric-tracu ze swym przyjacielem Bonivard’em.
Stąd wielki gwałt i skandal. Bonivarda wezwano przed
konsystorz, a Marot jak najspieszniej opuścił Genewę.
Sposób, w jaki Kalwin odzywa się o przeciwnikach ,
swych opinii teologicznych, które utożsamia z prawdą
boską, jest ostatnim wyrazem ohydy: „Chciałbymbył—po- j
wiada, mówiąc o jednym ze swych przeciw ników -aby
zgnił w jakim rowie, gdyby stać się miało według ty-

czenia mego, i zapewniam panią, że gdyby się nie był
wymknął tak prędko, dla wywiązania się z obowiązku
przepuściłbym go był przez ogień". Nie rozbrajała go
nawet śmierć. Nawet po zgładzeniu przeciwników prze
śladował ich okrucieństwem swem i nienawiścią. W trzy
lata po egzekucyi Goneta, kazał przez kata spalić rękopis
tego kanonika i ofiarę swą nazwał: „sprzymierzeńcem
sekty nikczemnej, dyabelskiej, pełnej takiej ohydy, że
włosy stają na głowie każdemu, a która smrodliwą swą
zarazą przekleństwo na kraj sprowadza". Królom żydow
skim zarzuca: „że nie dosyć niszczyli bałwany i kaplice".
W liście do regenta Anglii wykłada teorye pełne ucisku
i zbrodni: „Jak słyszę, Wasza Wysokość ma dwa rodzaje
buntowników, powstałych przeciwko królowi i królestwu:
jedni są fantastami, którzy pod pozorem Ewangelii chcie
liby wszędzie nieład wprowadzić; drudzy zaś uparcie
trwają przy zabobonach rzymskiego antychrysta. Wszyscy
razem zasługują, aby poskromić ich mieczem, którym wła
dasz, albowiem napadają nietylko na króla, ale na Boga,
który go na tronie umieścił i tobie zdał opiekę nad osobą
jego i majestatem".
Później zaleca sędziom, aby z całą surowością wy
stępowali przeciwko „ludziom niepoprawnym, urągającym
karom kościelnym i tym, co wyznają nowe dogmata";
wreszcie po zabiciu Servet’a pisze: on, jeden z buntowni
ków herezyi, śmie pisać: „Defensio orthodoxae fidei... ubi
ostenditar hoereticos jure gladii coercendos esse“. Takie słowa
usprawiedliwiają ocenę Brunetiere’a: „Utrzymywałem za
wsze, że co do nietolerancyi, Kalwin nie ustępuje Torquemadzie".
Nazwisko Michała Serweta nie jest jedynem w m arty
rologii genewskiej. Do ofiar kalwinizmu należą jeszcze:
Hieronim Bolsec, który ucieczką uniknąwszy prześladowań,
grożących mu we Francy i, za swe przekonania religijne,
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w Genewie, dokąd się był schronił, uwięziony został i po
długiej niewoli skazany na dożywotnie wygnanie pod gro
źbą chłosty: winą jego było, że głosił inne niż Kalwin
doktryny o Piśmie Świętem, zwłaszcza o przeznaczeniu;
dalej Jan Walentyn Gentilis skazany na stos za to, że
inaczej niż Kalwin sądził o dogmacie Trójcy; Paweł Aliat,
Jerzy de Blandrete, Mateusz Gribaldo — wygnani wszyscy
trzej za swe przekonania teologiczne; Hipolit de Carignan,
Mikołaj Gello, Faustyn Zucchi, Thievent Bellot —wygnani
również dla tych samych powodów; Wilhelm du Bois,
więziony kilkakrotnie, zakuty w kajdany, zmuszony był
czynić pokutę w koszuli, boso, z płonącą pochodnią w ręku
za to, że śmiał napadać na Kalwina; Antoni d’Argilleres,
kilka razy torturowany, wreszcie ścięty za swoje herezye
anti-kalwinistyczne; Dyonizyusz Billonet gorącem żelazem
na czole piętnowany, dla odpokutowania bluźnierstw prze
ciwko dogmatowi przeznaczenia. I ilu innych jeszcze znieść
musiało grzywny, wygnania, więzienia, tortury, jako karę
za swą myśl niezależną! Jeżeli potomność zapamiętała
głównie nazwisko Servet'a, to dla tego jedynie, że była
to ofiara szczególnie genialna. A i dla tego także, że najwyszukańszego i najstraszniejszego okrucieństwa użyto
przeciwko temu nieszczęsnemu myślicielowi! Znał on był
Kalwina w Paryżu, potem z reformatorem protestanckim
polemizował piśmiennie. Korespondencya ta głęboko gnie
wała Kalwina. „Servet, pisał reform ator genewski do Farela 15 czerwca 1546 roku, przysłał mi tom swych dzieł;
ofiaruje się przybyć do Genewy, jeśli zechcę. Ale nie
chcę wyjść ze słowem, bo jeżeli tu przybędzie, nie ścierpię,
o ile władza moja coś znaczy jeszcze, aby wyszedł stąd
żywy“.
Kalwin nie poprzestał na groźbach. Dowiedziawszy
się, że Michał Servet znajduje się w Londynie, kazał go
zadenuncyować przed wielkim inkwizytorem katolickim
A. D id*: „Religie*.
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w tem mieście, jako winnego napaści przeciwko dogma
towi Trójcy. Heretyk Kalwin, dostarcza ofiar Kościołowi
katolickiemu: cóż to za widok! Servet’owi, zaaresztowa
nemu na mocy denuncyacyi Kalwina, udało się uciec z wię
zienia. Błąkał się czas jakiś, skierował się początkowo
ku Hiszpanii, potem zamierzał udać się do Włoch i osiąść
jako lekarz (utrzymywano nawet, że to on odkrył krą
żenie krwi) w królestwie Neapolitańskiem. Genewa była
mu po drodze, odważył się tam wstąpić i tam areszto
wano go 13 sierpnia 1553 r. i skazano na śmierć męczeńską.
Skazaniu temu i egzekucyi towarzyszyły okoliczności,
które dowodzą, jak daleko dojść może nienawiść teologa.
Najokrutniejsi inkwizytorowie powitaliby w Kalwinie współ
zawodnika i godnego następcę. Reformator protestancki
z okrutną radością szydzi i lży swą ofiarę, urąga jej cier
pieniu, konaniu, śmierci. Piwa na nią wzgardą pełną żółci.
Gdy przyniesiono Servet’owi wiadomość o wyroku — pisze
Kalwin — zaczął ryczeć jak człowiek pozbawiony zmysłów.
Jednem słowem zachowywał się jak opętany przez czarta.
W końcu krzyk tak zagłuszył wszystko, że uderzając się
w piersi powtarzał, wołając z hiszpańska: Misericordia!
Misericordia!“. Czy opowiadanie to jest zupełnie ścisłe?
Można powątpiewać o tem, zważywszy jak bohaterską od
wagę okazał Servet wobec stosu. Ale gdyby nawet Kal
win powiedział był szczerą prawdę, to słowa jego i zacho
wanie się jeszcze zasługują na wymowną naganę Juliusza
Barniego.
„I cóż odpowiem na to protestanckiemu reforma
torowi: Jeśli wasz Jezus Chrystus, ten, którego zwiecie
waszym boskim mistrzem i którego za przykład brać macie,
doświadczył śmiertelnego lęku przed zbliżającem się m ę
czeństwem na Golgocie, jeśli czuł krwawy pot na tw a
rzy i chyląc czoło w pyle na górze Oliwnej, błagał Ojca
swego, aby odwrócił odeń ten kielich goryczy, wy biednej
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ludzkiej istocie, którą od trzech miesięcy torturujecie w wię
zieniu, którą wydajecie na śmierć okropną, wy zarzucacie
jej chwilę słabości, krzyk natury wobec tej śmierci okro
pnej, wyszydzacie nawet hiszpański akcent swej ofiary!"
Duma i okrucieństwo Kalwina ani jednej chwili nie zmię
kły podczas męki Serveta. Gdy Servet wzbronił się od
wołać przekonania swoje co do Trójcy Świętej, i milcze
niem jedynie odpowiedział tym, którzy żądali, aby się
winnym uznał, Kalwin szlachetną tę rezygnacyę nazwał
„brutalną głupotą". Tylko co ofierze swojej czynił zarzut,
że krzyk cierpienia wydała, teraz lży jej milczenie. Zapo
mina, że i Jezus milczał przed Herodem, który spodziewał
się cudu“. Zapytywany przez Piłata, który nalegając, mó
wił: „Nic nie odpowiadasz? Patrz, ile rzeczy cię oskarża?"
Chrystus również milczał. Kalwin grubiańsko szydzi z za
chowania się Servet’a przed stosem, a jednak oto jaką
była jego postawa.
Gdy posępny pochód przybył na wzgórze Champel,
gdzie przygotowywano stos, Farel kazał Servet’owi po
lecić się modłom ludu, aby każden modlił się z nim razem.
Servet posłuchał; i po skończonej modlitwie w milczeniu
wszedł na stos. Na środku wznosił się słup, kat żelaznym
łańcuchem przywiązał doń ofiarę, a szyję grubym sznu
rem do słupa przytwierdził. Głowa jego uwieńczona była
wiankiem słomianym nasyconym siarką, a dzieło jego
„Odbudowa Chrystyanizmu", to dzieło metafizyki wątłej
(któraż metafizyka nią nie jest) lecz wzniosłej, i które za
wierało poglądy genialne, dzieło to, przywiązano do bio
dra jego, aby wraz z nim spłonęło. W krótce stos pod
palono. Na widok wznoszącego się płomienia, rozdziera
jący krzyk wydarł się z piersi ofiary i lodem ściął tłum
obecny przy egzekucyi. Opowiadano, że męka nieszczę
śliwego trw ała pół godziny i że, aby ją skrócić, lud zbierał
suche gałązie i na stos dorzucał.

„Kto mógłby powiedzieć, woła Kalwin, kreśląc na
swój sposób, to jest w sposób najohydniejszy ostatnie
chwile Michała Servet’a, kto mógłby powiedzieć, że jest
to śmierć męczennika?"
Czyż nie straszną jest ta ostatnia obelga? Czegóż
więc trzeba było, aby w oczach Kalwina zasłużyć na tytuł
męczennika. Servet znosił przez trzy miesiące wszystkie
okrucieństwa strasznej bezlitosnej niewoli, w czasie konfrontacyi, do których zmuszał go Kalwin, wystawiony był
na poniżenia i obelgi, które nowe cierpienia dołączały do
cierpień więziennych, lecz wezwany do odwołania swych po
glądów, nie zmienił przekonań, widok śmierci, który dresz
czem wstrząsał jego ciało, nie potrafił złamać jego dumnej
duszy. I to nie jest męczennik? Więc któż jest męczen
nikiem? Jezus, nad którego losem usiłują ludzkość roztkliwiać od wieków, Jezus uwięziony, osądzony, umęczony
w kilka godzin, nie wycierpiał dziesiątej części tortur, ja
kie zniósł Michał Servet. A czyż nie jest męczennikiem
ten Jezus, w imię którego zabito Servet’a?...
Chciano, jeśli nie wytłomaczyć, to przynajmniej zła
godzić zbrodnię jednego z twórców francuskiego protes
tantyzmu, przytaczając do syta argument, że nietolerancya
religijna była zwyczajem XVI wieku, niepodobna więc
było teologowi ewangelickiemu, nie żądać śmierci swoich
przeciwników religijnych!
Podobna wymówka, gdyby ją przyjąć, byłaby naj
straszniejszym argumentem przeciwko chrześcijaństwu i reformacyi. Jakto! nowa religia, a raczej religia odnowiona
podług Ewangelii nie miałby dość siły moralnej, by prze
szkodzić prześladowaniom?!
Duch Reformacyi, czysta doktryna, nie byłażby zdolną
przemódz wstrętnej, ohydnej, krwawej nietolerancyi tej
epoki? Cóż więc sądzić o kalwinizmie? Czy jest on tylko
prostem ćwiczeniem erudyeyi teologicznej, dyalektyką
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pedancką, której wyznawcy pełni są tak samo nieszczerości,
nienawiści, żądzy mordu i popędu do lżenia i deptania swych
ofiar? Bo w dramacie Michała Servet’a wszystko obciąża
Kalwina. Co warta reforma religijna, ograniczająca się do
tez o grzechu pierworodnym, o istocie osoby Jezusa Chry
stusa, o zstąpieniu do piekieł? Co ludzkości po tych
głupstwach, zwłaszcza jeśli do rozlewu krwi prowadzą?
Wymówka jest nietylko marna, ale jest również
kłamliwa. Nawet w XVI wieku, tolerancya religijna miała
swoich zwolenników. Sebastyan Chastiłlon, profesor języ
ków starożytnych w Bazylei, bronił jej i protestował prze
ciwko okrucieństwom Kalwina. Wraz z Chastillonem prze
ciwko osądzeniu i skazaniu Michała Servet’a protestowali:
prawoznawca Grimaldo,* Henryk de la Mar, Ayme Megrot
i kilku innych. Co prawda prześladowano ich za to, wy
klęto i wygnano. Nazwiska ich dołączyć trzeba do listy
ofiar Kalwina.
Prawda w tern leży, że nietolerancya religijna była
koniecznym, nieuniknionym wynikiem teologii Kalwina,
i religii tak jak ją rozumiała Reformacya. Być pewnym,
że się ^posiada oczywistą, absolutną, boską prawdę, sądzić,
że od ^przyjęcia i wyznawania tej prawdy zależy zbawie
nie wieczne, być przekonanym, że każde sprzeciwienie
się tej prawdzie boskiej może zarazić dusze, i jednocze
śnie 'nie być nietołeranckim: toż byłby to największy
z cudów! Fanatyczny teolog, gdy prześladuje, przekonany
jest, że ma prawo rzec: Bóg tak chce. Czem dla Kalwina
było życie ludzkie? Reformator, który wierzył, iż Bóg na
potępienie wieczne, na wieczne męki w piekle, skazał
krocie i miliony pogan za to, że nie znali Jezusa Chry
stusa — a przecież go znać nie mogli — nie mógł przy
wiązywać wielkiej wagi do męczeństwa jakiegoś bluźniercy!
Takie same uczucia prześladowcze ożywiały kal
winów w XVII wieku. Wiadomo, że Arminiusz, profesor
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w Lejdzie gdy ogłosił tezę, w której dogmat o przeznaczeniu
przedstawił był w łagodniejszem świetle, skazanym został
na śmierć przez synod w Dordrechcie w 1618 roku. Stron
ników jego wyjęto z pod prawa, musieli opuścić Hollanóy§» u jeden z nich stary i znakomity republikanin Barnevelt skazany został na śmierć i wyrok na nim wy
konano. Francuskie synody w Alais i Charenton przyklasnęły głupim i krwawym wyrokom synodu Dordrechtskiego.
Fałszywe więc jest twierdzenie, jakoby protestantyzm
wprowadził wolność sumienia i tolerancyę przekonań.
Z protestantyzmem ludzkość zmieniła tylko katów, a ra
czej miała kilku katów więcej. Czyż nie w Szwajcaryi,
w protestanckim kantonie, za naszych czasów wychłostano
autora pracy o życiu Jezusa?
Wszystkie postępy w świecie myśli i życia publicz
nego osiągnięto dzięki filozofii, mimo kościołów, a często
wbrew kościołom.
Czyż wolność sumienia, np. ten pierwszy warunek
postępu umysłowgo, jest zdobyczą Kościoła katolickiego,
protestantyzmu lub Kościoła greckiego ? Któż nie wie, że
nietolerancya była prawem wieków średnich? Kto mógłby
zapomnieć dekret soboru Laterańskiego, na który tak
często powoływali się biskupi: „Ponieważ prawda w ża
den sposób nie może być przeciwną prawdzie, oświad
czamy, że fałszywem jest każde twierdzenie, sprzeciwia
jące się prawdzie objawionej. Zabraniamy surowo nauczać
przeciwnie i nakazujemy karać i unikać wyznawców dok
tryn fałszywych, jako ludzi siejących zgubne herezye,
jako szkaradnych, obmierzłych heretyków i niewiernych,
zmierzających do obalenia wiary katolickiej
Gdyby utrzymywał ktoś, że odtąd Kościół zmodyfi
kował swe zasady i jedynie fanatycy ultramontańscy uspra
wiedliwiają jeszcze nietolerancyę, łatwo odpowiedzieć tą
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cytatą wielkiego mówcy gaUijskiego Bossueta, który za
chwyca się odwołaniem edyktu nantejskiego: „Wynurzmy
uczucia serc naszych i zachwycajmy się pobożnością Lud
wika! Niech w niebo biją okrzyki nasze, temu nowemu
Konstantynowi, temu nowemu Teodozyuszowi, temu no
wemu Marcyanowi, temu nowemu Karolowi Wielkiemu,
powiedzmy to, co sześćset trzydziestu Ojców kościoła po
wiedziało na soborze macedońskim: „Wyzwoliłeś wiarę,
wytępiłeś heretyków; jest to dzieło godne panowania
twego, jest tego panowania właściwą cechą. Dzięki tobie,
herezya nie istnieje, Bóg tylko mógł cudu tego dokonać;
Królu nieba, zachowaj króla ziemskiego: to gorące życze
nie Kościołów, życzenie biskupów!"1).
Prześladowanie jest prawem, które Kościół stosuje,
i według ducha Ewangelii stosować musi, do wszystkich
herezyi. „Agar — pisze święty Augustyn — prześladowaną
była przez Sarę“, a spytajcie świętego Pawła, jakiego Ko
ścioła obrazem była Sara, gdy prześladowała swą służącą.
Święty apostoł odpowiada, że była ona obrazem tej matki,
która nas poczęła, to jest niebiańskiej Jerozolimy, która
jest właśnie prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Ale
mówi dalej wielki uczony w piśmie: „choć prawdą jest,
że Sara prześladowała Agar, przyjrzawszy się bliżej, zo
baczymy, że to Agar raczej prześladowała Sarę dumą
swoją, niżeli Sara Agarę. Duma Agary była obelgą dla jej
pani, która tylko sprawiedliwie postępowała, dumę tę,
karząc".
!) Ta liryczna przemowa Bossueta, pochwalająca jedną z naj
większych zbrodni dziejowych, dziwnie sprzeczną jest z tezą pisarza
Brunetiera, który za specyalnośó, prawie za zawód obrał sobie apologię biskupa z Meau.
To też gdy Karol Richet, w artykule umieszczonym w Revue Rose
zadał pytanie: Jaki był sąd Bossueta o dragonadach? —Brunetiere,
który odkrył bankructwo wiedzy, naśladował przezorne milczenie
Conrard’a.
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Edykt tolerancyjny przez Ludwika XVI wydany
w 1787 roku, nie dowodzi bynajmniej, że Kościół zgodził
się na wolność sumienia. Istotnie edykt ten wydany został
nie z wolą duchowieństwa, które protestowało i oburzało
się; nadto edykt nadawał heretykom minimum tolerancyi,
to czego prawie nie można było odmówić: prawo legali
zowania małżeństw i uprawnienia dzieci. Edykt 1787 wy
łączał protestantów od urzędów cywilnych i odznaczeń;
nie pozwala wojskowym herytykom otrzymać krzyża Świę
tego Ludwika. Dziwna ta toleracya pastorowi RabautSaint-Etienne, wyrzec kazała: „Ojczyzna jest jeszcze ma
cochą dla protestantów'*.
A oni, ci protestanci, czy okazali się bardziej od ka
tolików toleranckimi tam, gdzie byli silniejsi i dzierżyli
władzę ? Bynajmniej. Luter prześladował i gwałtownie wy
stępował przeciwko anabaptystom, Kalwin w imię czy
stości wiary, żądał śmierci dla Michała Servet’a, Farel za
nierozumny uważa wniosek: „nie trzeba śmiercią karać
heretyków, bo papież też skazuje wiernych za zbrodnie
herezyi ; Teodor de Beze wolność sumienia nazywa „do
gmatem dyabelskim** i pisze rozprawę, broniącą prześla
dowań religijnych; kościoły szwajcarskie, zapytane przez
Kalwina w sprawie Servet’a, oświadczają się za najstra
szniejszą męką; teolog Jurien w końcu XVII wieku za
słuszne uznaje kary na bluźnierców; w Anglii Karol II
wyłącza presbiteryan i katolików od urzędów cywilnych
i wojskowych; w Szwecyi za Karola XI prawo dożywotniem wygnaniem i pozbawieniem dziedzictwa karało każ
dego obywatela przechodzącego na katolicyzm, nadto przy
puszczano do urzędów cywilnych tylko „łudzi wyznających
naukę ewangelicką**.
Kościół grecki także nie jest bardziej tolerancki.
W połowie XVIII wieku, za Piotra III, nieco później za
panowania Katarzyny, wprowadzono w życie ukaz nastę-
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pujący: „Karanym będzie jako buntownik każdy katolik,
ksiądz czy świecki, wyższej czy niższej kondycyi, który
słowem lub czynem przeszkadzać będzie postępom religii
panującej**.
W czasach nowszych, w imię rozumu i godności
ludzkiej, wolności sumienia najżarliwiej żądali filozofowie
francuscy. Jakież imię angielskie, niemieckie, szwajcarskie,
możnaby postawić po nad Woltera, gdy mowa o tolerancyi? Nie można cytować Jana Jakóba Rousseau, bo ten
wierny duchowi Kalwina w swej „Umowie społecznej “
uprawia nietolerancyę deistyczną. Prawdziwej formuły tolerancyi szukać trzeba w pismach W oltera lub w tem
zdaniu d’Alemberta: „Tylko wolność myśli i czynu zdolna
jest tworzyć rzeczy wielkie a potrzebuje ona tylko światła
wiedzy, aby ustrzedz się od nadużyć**.
Zresztą kościoły wszelkich odcieni dobrze zrozumiały,
że filozofia jest naturalnym wrogiem nietolerancyi i nieszczędziły wyklęć i złorzeczeń nawet filozofom umiarko
wanym. Ileż napaści — że tylko o tym jednym wspomnę skierowano przeciw Kartezyuszowi. W Rzymie kongregacya kardynałów zakazała drukować, czytać, przechowywać
dzieła jego. We Fryzyi teologowie protestanccy wymogli
od rządu rozkaz, aby żaden nauczyciel nie wspominał
0 filozofii jego, ani w całości ani częściowo, ani ustni©
ani piśmiennie, chyba dla odparcia jej zasad.
Filozofii również zawdzięczamy wolność cywilną i po
lityczną. W wiekach średnich znano tylko despotyzm. Księża
1 księżęta zawładnęli ludźmi, ci — ciałem, tamci — duszą,
a raczej jednem i drugiem; jednocześnie te potęgi współza
wodniczyły w despotyzmie. Królowie i księża powoływali
się na prawo boskie: posiadać mieli absolutną wszech
władzę i prawo wykonywać jej na wszelkich polach. Już
w epoce Odrodzenia, edykt Henryka III zawiera te słowa
charakterystyczne: „prawo pracy jest przywilejem udziel-
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nym i królewskim". Wolność wygnano ze społeczeństw,
zaledwie odnajdujemy ją w kilku mniejszych państwach
europejskich, na północy w Flandryi, w Szwajcaryi, ale
i tu połączona jest z tylu przywilejami, stłumiona tylu
nierównościami społecznemi, że trudno ją poznać i niewia
domo dobrze, czy to ona istotnie. Cała władza spoczy wała
w rękach tego, który władcą się mienił; wola jego, jego
kaprys były prawem; on sam sądził, lub zastępcom sądzić
kazał rzekome wykroczenia przeciw wydawanym przezeń
rozkazom. Kościół ilekroć jego przywileje uszanowano,
przytakiwał samowładztwu. Przywódzcy luteranizmu przy
klaskiwali rzezi zbuntowanych chłopów; uczeni teologowie
katoliccy popierali doktrynę, wedle której ludy były wła
snością monarchów. Kalwin Genewie znosić kazał najcięższy,
najbardziej inkwizycyjny despotyzm jaki kiedykolwiek
istniał na świecie. Czyż święty Paweł nie nauczał, że
świętą jest władza każda, pochodzi bowiem od Boga?
Filozofowie zażądali wszechwładztwa ludu, gdy teolog
Jurien ograniczał tę władzę do sumienia chrześcijańskiego,
oni wykazywali, że naród ma prawo rządzić się jak chce,
bo jest sam sobie panem i nie może być własnością jednego
człowieka, ani osób kilku. Nie może, nie powinien zaprzedawać swej wolności, ani wolności przyszłych pokoleń.
W tej sprawie jako też w kwestyi swobody osobistych
myśli i czynów w sprawie tolerancyi filozoficznej i reli
gijnej Montesquieu wyraża się stanowczo: „W rzeczach
mącących spokój i bezpieczeństwo Państwa — mówi or
w dziele swem „O duchu praw“, czyny ukryte podpadają
pod sąd i sprawiedliwość ludzką; ale w sprawach które
dotykają bóstwa, gdzie niema akcyi publicznej, a więc nie
może być zbrodni; — wszystko odbywa się między czło
wiekiem a Bogiem. Zło wynikło z poglądu że trzeba mścić
się za bóstwo. Bóstwo nie pomścić, lecz czcić należy"
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Nie mniej stanowcze były argumenta filozofów na
korzyść równości cywilnej — tej równości, bez której
wolność jest mrzonką. Niezawiśli pisarze XVIII wieku,
wznawiając wielkie dyskusye stoików, żądali równości,
wolności, praw wspólnych jako przywiązanych do istoty
człowieka. W olter w swych majątkach wyzwolił poddanych,
Montesquieu odpiera wymownie teoretyków poddaństwa,
natomiast publicyści kościoła uparcie bronią niewoli, która
ma być konsekwencyą prawa wojny, skutkiem umowy,
wynikiem różnicy rasy urodzenia! „Początek poddaństwa pisze Bossuet - dały słuszne prawa wojny, gdy zwycięzca,
mający pełne prawa nad zwyciężonym zamiast pozbawić
go życia, życie to mu zachowuje... Potępiać ten stan rzeczy
znaczy nie tylko potępiać prawo publiczne, które uznaje
poddaństwo, ale znaczy to potępiać Ducha świętego, który
przez usta świętego Pawła, nakazuje niewolnikom aby
trwali w swym stanie, i nie wymaga od panów aby ich
wyzwalali41.
Podczas gdy wojna była stanem normalnym społe
czeństw, którym kościół kazał wielbić „Pana zastępów44,
filozofowie jako ideał pożądany i urzeczywistnić się dający,
ukazywali im federacyę ludów Europy, międzynarodową
ligę pokoju i wolności, stowarzyszenie w którem, wedle
mocnych słów Rousseau’a, stan gwałtów i nienawiści między
narodami, ustąpi stanowi prawnemu, gdzie siła ustąpi przed
prawem.
Między filozofią a Kościołami sprzeczność była zu
pełna. Dla ocalenia praw jednostki trzeba było zwalczyć
kościół, zmusić go by zrzekł się swych roszczeń do władzy
i zgodził się być tylko filozofią, poglądem, jak filozofie
i poglądy inne.
Ale na takie zrzeczenie się nie łatwo godzą się religie,
które przypisują sobie pochodzenie „objawione44 i boskie.

Wolą one trwać w prześladowaniu i władać przez prze
śladowanie.
Tak uczynił Katolicyzm, tak uczynił Luteranizm, który
ustami Lutra głosił wytępienie anabaptystów, tak uczynił
Kościół schyzmatycki grecki, tak uczynił Kalwinizm. We
wszystkich tych kościołach prześladowania, wygnanie, wię
zienie, tortury, śmierć były udziałem tych, co przeczyli
cudom, co wierzyć nie chcieli w boskośe Jezusa Chrystusa
lub odrzucali jarzmo dogmatów kościelnych.
Z pomiędzy protestantów ci nawet, co jak J. J. Rous
seau, bronili w pismach swych sprawy tolerancyi, nie
umieli ustrzedz się od wpływu tej teologii despotycznej
i prześladowczej. Od Rousseau’a to i „Umowy społecznej1,
wywodzą się najstraszniejsze czyny Saint-Just’a, Robespierre’a i komitetu obrony publicznej. Więcej jeszcze niż
duch katolicki, duch Kalwina wskrzeszony w Janie Jakóbie
Rousseau zakrwawił Rewolucyę francuską. Istotnie Rousseau
pisze w „Umowie społecznej
„Winno istnieć wyznanie wiary czysto świeckie, któ
rego artykuły panujący ustanowić winien, właściwie nie
jako dogmaty religijne, ale jako wyraz uczuć społecznych,
bez których nie można być ani dobrym obywatelem ani
wiernym poddanym. Nie mogąc zmusić nikogo aby wierzył,
może on wygnać z Państwa każdego, kto w nic nie wierzy,
może wygnać go nie jako bezbożnika, ale jako jednostkę
antispołeczńą, jako człowieka niezdolnego kochać szczerze
prawo i sprawiedliwość, jako niezdolnego poświęcić życie
dla obowiązku. Jeżeli ktoś publicznie uznawszy te dogmata,
tak postępuje jakgdyby w nic nie wierzył, niechaj śmiercią
ukarany będzie, bowiem popełnił największą zbrodnię,
skłamał wobec prawa.
„Dogmata religii świeckiej powinny być proste, nie
liczne, wyrażone ściśle, bez tłomaczeó i komentarzy.
Wiara w istnienie bóstwa potężnego, mądrego, dobroczyn-
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nego i opatrznego, wiara w życie przyszłe, w szczęście
sprawiedliwych, ukaranie złych, w świętość umowy s p o -/
łecznej i praw : oto dogmata pozytywne".
Te słowa miały straszną doniosłość; obowiązki oby
watela uzależniały od pewnych opinii religijnych, od ka
tolicyzmu przenosiły przywilej nietolerancyi do deizmu
filozoficznego. Robespierre przejął się teoryą Rousseau’a
i przez konwent narodowy kazał wydać dekret, który
głosił: „naród francuski uznaje istnienie Istoty najwyższej
i nieśmiertelność duszy". W skutek tego ateizm uważany
był za czyn anti-narodowy, za spisek przeciw Rzeczypo
spolitej, za zbrodnię zasługującą na śmierć. Robespierre,
który nie przestawał denuncyować i wrogo występować
przeciw poglądom materyalistycznym, który zwalczał je
u Guadet’a, Vergniaud’a, Gensonne, H ebert’a i Dantona,
Konwentowi narodowemu narzucił straszny dekret, którego
artykuł XIII całą surowością praw groził każdemu, ktoby
wypełnianiu nowego kultu przeszkadzał zapomocą kazań
fanatycznych i insynuacyi anti-rewolacyjnych. W ręce kata
oddawano wszystkich przeciwników deizmu Rousseau’a.
Przez „Umową społeczną“ Rzeczpospolita wracała do nie
tolerancyi kalwińskiej, do inkwizycyi religijnej. Na szczęście
9 Thermidora zwrócił Francyę do wolnomyślności, uwal
niając Rewolucyę od dogmatycznego wpływu Rousseau’a
i jego ucznia Robespierre’a.

III.
P R O T E S T A N T Y Z M I OSOBA JEZUSA .

Do XIX-go wieku protestantyzm przeważnie czerpał
swe siły z tego, co nazywano „wiarą w Jezusa". W niej
ześrodkowane były wszystkie twory wyobraźni teologicz
nej, wszystkie systematy dogmatyczne, a bodźcem do ich
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powstania była postać Chrystusa, otoczona legendami.
Z początkiem XIX. stulecia nastąpiło, a raczej wyraźniej
zarysowała się ewolucya o kierunku nieco odmiennym.
„Wiarę w Jezusa" starano się zastąpić „wiarą Jezusową"
Stanowczy zwrot przeciw systemom teologicznym,
ich niedorzecznym poglądom, przeciw ich występnej bez
względności, nastąpił w samym kościele protestanckim.
Pewien znany pastor amerykański, unitaryanin Channing,
odezwał się w te słowa o doktrynach kalwinistów: „Teo
logia angielska zdaje się mi być nader małej wartości.
Kościół raz ustanowiony i niezmienny prowadzi, mojem
zdaniem, do pogrzebania inteligencyi. Ustanowić pewną,
niewzruszoną, stałą w iarę, jest to otoczyć duszę murami
więziennymi. — Kalwinizm wywiera na pewne serca naj
smutniejsze skutki: otacza je nieprzeniknionemi cie
mnościami, rodzi umysły uległe i bojaźliwe, ochładza
najszlachetniejszy zapał, zagrażając w prost równowadze
umysłu. Wierząc we wszystko, co on podaje, można zna
leźć dość powodów do zwątpienia, prowadzącego do obłędu.
Jeśli ja i moi najukochańsi, i cały ród ludzki wyszli z rąk
Twórcy zupełnie zepsuci, porwani ku złemu z siłą nie
przezwyciężoną, jeśli tylko pewna część rodzaju ludzkiego
może być wybawiona z tego stanu, godnego pożałowa
nia, resztę zaś Istota, która nam dała naturę przew ro
tną, skazała na męczarnie bez końca i ogień wiekuisty,
to sądzę, iż nie pozostaje nam nic nad skargi w trwodze
serca. Byt w takim razie staje się przekleństwem i ja nie
śmiem powiedzieć, czem jest właściwie Twórca".... To,
czego nie śmiał powiedzieć Channing, wypowie brutalnie
Proudhon, który wyszedł z katolicyzmu: „Bóg, ten Bóg
tam — to jest zło“. Pobożny kaznodzieja amerykański
przychodzi do odmiennego wniosku: on wymaga, aby po
zwolono wiernym wznieść się ponad wszystkie systematy
teologiczne i pozostać „sam na sam z Jezusem Chrystusem*-
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Kto zaś jest ten Jezus Chrystus? O jakim Chrystu- :
sie mowa? Gdzie on? Z nim ma się rzecz tak, jak z wielu
innemi postaciami legendowemi; im bardziej się go szuka,
tern trudniej go znaleźć. Próba zwrócenia się ku źródłom
historycznym, ku mglistym mrokom teologii, celem od
tworzenia postaci do lat 30 nieznanej, która dopiero w tym
wieku zjawia się otoczona cudami, to niedorzecznymi, to
śmiesznymi, próba ta jest tak trudna, iż należy ją a priori
uznać za niemożliwą. Ale niechby była tylko trudną, to
i w tym razie pociągnęłoby za sobą upadek protestanty
zmu, jako religii szerokich mas.
Jeśli się wierzyło, że biblia jest podyktowana przez
Boga i że wszystkie jej słowa są słowami zbawienia, to
można było sobie wytłómaczyć do pewnego stopnia błąd,
popełniony przez teologów reformacyi, pozwalających
pierwszemu lepszemu interpretować „księgi hebrajskie",
t. j. zbiór pism, których zrozumienie poprostu wymyka się
ludziom, nie posiadającym specyalnych studyów. Bezwątpienia, to było utwierdzeniem przesady, rojeń, wymysłów
szalonych, godnych domu waryatów. Obłędy te były wy
nikiem niedorzecznych przesłanek. Proszę tylko sobie
przedstawić nieuka, prostaczka, tłómaczącego wizye Apo
kalipsy. Z chwilą zaś, gdy chodzi o dokładne zbadanie,
czem właściwie była istota nawskróś ziemska gdy chodzi
o odgrzebanie jej z pod nawału okalających wymysłów, fał
szów i baśni, z chwilą tą, kogo ma zająć ta praca, jak nie
ludzi fachowych, archeologów i teologów? Czy nie byłoby
to największym błędem i głupotą podawać ludziom, jakc
podstawę ich religii. wyniki osiągnięte przez fachowych
erudytów, wyniki, o które można się zawsze spierać
Próbę taką rozpoczęto. Nie jest jeszcze skończona.
Protestantyzm, pomagając umieścić Chrystusa i jegc
uczniów w księgach historyi „świeckiej", przyczynił się
wiele do tego, iż zastosowano do tych postaci wszystkie
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rodzaje badania, naw et takie, które dawne poszanow anie
wykwitłe na gruncie dawnych przesądów, nakazywało
uważać za niegodziwe i bluźniercze. Ponieważ, zrzekając
się dogm atu o „boskości", ośmielano się mówić „o dosko
nałości ludzkiej natury" u osoby legendarnej, to samo przez
się nasuwało pytanie, czy w tekstach, które okazywano,
nie znajdowały się z punktu widzenia ludzkiego ślady go
dnych pożałowania dziwactw, błędów lub szaleństw. Po
dobne pytania nasunęły się mimowoli. Nie pozostało więc
nic innego do czynienia, jak oddać Biblię na łup wolnego
badania.
Kościoł katolicki nie mógł się odważyć na podobne
przedsięwzięcie. Opierając się bowiem na powadze, a nie
wolnem badaniu, musiał zabronić wiernym dowolnego tłu
maczenia Biblii, praw o zaś ustalenia interpretacyi zacho
wał wyłącznie papieżom, soborom i biskupom. Z kościo
łem katolickim nie wolno było dysputow ać, należało mu
się bezwzględnie poddać. Praw dą było jedynie to, co ka
tolicyzm uważał za prawdę.
Nic więc dziwnego, że opisy życia Jezusa, ogło
szone przez upoważnionynh przedstaw icieli Kościoła
katolickiego, są tylko pobożną przeróbką E w angelii
Teksty w nich są naw et czasami naciągane w myśl dog
matów Kościoła katolickiego. Spotykamy w tych opisach
ostępy — i to ich jedyna oryginalność — świadcząca
o osobliwszej śmiałości apolegetycznej. Tak np., gdy mó
wiąc o kuli ziemskiej nieruchomej w środku przestw orów
wszechświata, oświadcza się: „Pismo św. chętnie schodzi
do poziomu ogólnej nieświadomości owych czasów". J e 
dnak O. Didon w swojem dziele: „Życie Chrystusa", które
potrąca już nieco o herezyę, ośmielił się wypowiedzieć
kilka zdań, które, rozwinięte logicznie do końca, m ogłyby
go zaprowadzić tam, dokąd nie miał zamiaru dojść. Tak
n- P*» gdy pisze: „Potrzeba uwolnić się od przesądu, iż
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Ewangelie są to stenografowane notatki", lub też, gdy
chce hypotezami wypełnić niezmierne luki, których tyle
spotykamy w życiu jego Boga. W końcu prawie zmusza
swoich czytelników do stwierdzenia: „Przecież my nic nie
wiemy o życiu Chrystusa". Podobnego zdania nie omie
szkał wypowiedzieć jeden ze znanych czytelników O. Didona, przewódca socyalistów, Jan Jaures.
Lecz książka O. Didona pozostaje wyjątkiem, na który
nie zwrócono dostatecznej uwagi. Inne publikacye kościoła
katolickiego o Jezusie, tylko pozornie historyczne, nie
wznoszą się ponad poziom pobożnych ćwiczeń. Jedną
z najbardziej małoznaczących jest książka biskupa Dupanloup. Jedyną zajmującą w niej rzeczą jest zdanie apologetyczne, zapożyczone u J. J. Rousseau, wroga cudów,
przeczącego boskości Chrystusa.
Nieco odmiennie ma się rzecz z piśmiennictwem po
dobnej treści autorów protestanckich lub tych, którzy się
znaleźli pod ich wpływem. W Niemczech, Francyi, Szwajcaryi, Anglii, Holandyi, Ameryce, pojawiła się tak znaczna
liczba książek, omawiających jedynie osobę Chrystusa, iż
można byłoby utworzyć z nich olbrzymi księgozbiór. To
symfonia, to crescendo przeczeń teologicznych. Ponieważ
stwierdzono, że nieprzerwana nić cudów i przepowiedni
łączy życie Chrystusa z piśmiennictwem hebrajskiem, skie
rowano więc ścisłe badania ku tym cudom i przepowie
dniom: wynik był ten, iż z nich nie pozostało nic. Po
dobny los spotkał także cuda z Nowego Testamentu.
Broniono je, że tak powiem, piędź za piędzią, lecz często
cofając się i składając oręż. Nawet tak ostrożni i oględni
teolodzy, jak A. Coquerel —ojciec, odrzucili cuda, sprzeczne
ze zdrowym rozsądkiem, jak cud ze świńmi z Gadaru, lub
tak dziwaczne, jak ze srebrnikiem. Zaczęto więc dość
prędko lekceważyć sobie cuda apostołów i pierwszych
uczniów. Szczególnie długą była walka o cuda, które do.4. Dide: „R eligie”.
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tyczyły osoby Chrystusa i o których wzmiankuje wyzna
nie wiary apostołów. Koniec końców uznano wyłącznie
cuda o nadprzyrodzonem przyjściu na świat i o zmartwych
wstaniu. Jednakże cudowne urodzenie, raz poddane roz
ważaniom i poprawkom, zaczęło uchodzić za podejrzane
i za mało udowodnione.
Jeden z teologów, mający umysł nieco bojaźliwy, lecz
odznaczający się sumiennością, mianowicie A. Coquerel,
syn, po długiem wahaniu, nie uznał cudownego urodzenia,
a niezadługo nadszedł dzień, gdzie podobny los spotkał
zmartwychwstanie.
Pierwszą walną bitwę stoczono o wyznanie wiary
apostolskiej. Sobór protestancki w Tonneins, złożony z p a
storów, tudzież przełożonych kościołów i gmin ewange
lickich, powziął uchwałę, której i ja nie byłem obcy, apro
bowaną przez znaczną liczbę innych zgromadzeń ducho
wnych.
Zbór, rozpatrzywszy list, skierowany do niego przez
liczne grono przełożonych gmin i wiernych Kościoła z Tanneins, list zawierający prośbę o zniesienie lub co najmniej
0 pozwolenie dowolnego tłómaczenia wyznania wiary apo
stolskiej; po długiem i poważnem rozważaniu:
uznając, że „Credo“, zwane apostolskiem, nie pocho
dzi od apostołów i nie sięga czasów pierwotnego Kościoła
1 że to jest faktem, uznanym przez wszystkich protestan
tów bez różnicy stronnictw;
zważywszy, że powyższe wyznanie wiary apostol
skiej nie przedstawia wcale resume wiary chrześcijańkiej,
lecz że jest ono złożone z artykułów, dodawanych jedne
do drugich, w miarę potrzeby, celem zwalczania odszczepieństwa, powstającego w pierwszych wiekach, że było
ono przedewszystkiem orężem i narzędziem do zwalcza
nia sekciarstw;

zważywszy, że zawiera ono pewne artykuły niezrozu
miałe, jak np. zejście do piekła, inne znowu zupełnie sprze
czne z duchem i podstawowemi zasadami protestantyzmu,
jak np. ustępy, czyniące odpuszczenie grzechów i życie
wiekuiste zależnem od przynależności do kościoła kato
lickiego;
zważywszy, że nie znalazło ono nigdy jednogłośneg®
uznania wśród różnych społeczności chrześcijańskich; że
Kościół grecki nie uznaje go, i że ono nie jest w uży
ciu w Kościołach protestanckich Francyi, oddzielonych od
państwa;
lecz mając na względzie Kościół, trapiony licznymi
i głębokimi podziały i uznając, że należy zawsze postę
pować z jak największą oględnością i nadzwyczajną ostro
żnością w rzeczach, mających styczność z sumieniem
i wiarą wiernych;
zbór postanawia zgodnie, że od dnia dzisiejszega
czytanie i interpretacya wyznania wiary apostolskiej ma
być dowolną w obwodzie konsystorza z Tonneins, i że daje
się pełną swobodę każdemu pastorowi kierować się w tych
rzeczach własnem sumieniem.
Powyższa uchwała ma być doręczoną wszystkim zbo
rom ewangelickim.
Konferencya pastorów z prowincyi południowo-za
chodnich, proszona o wypowiedzenie swego zdania o po
wyższej uchwale, jednogłośnie uznała, że konsystorz z Ton
neins nie przekroczył granic swego pełnomocnictwa. (Li
piec 1868).
Już co do kwestyi historycznej rzeczywistości zmar
twychwstania, dość znaczna mniejszość pastorów na jednej
z konferencyi w Paryżu, oświadczyła, iż zdania w tej
kwestyi mogą być podzielone. Inna znowu konferencya,
bardziej odważna, która się odbywała w Nimes, oświad
czyła się przeciw rzeczywistości zmartwychwstania. Po19*^
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dobne deklaracye, ogłoszone uroczyście, nie mogły być
owocem chwilowego porywu lub powierzchownej krytyki,
ponieważ osoby wypowiadające narażały się na złoże
nie z urzędów kościelnych i wygnanie z własnych kościo
łów. To było odważnem oddaniem hołdu temu, co uwa
żano za praw dę; było niezbędnym wynikiem długoletnich
study ów, uprawianych we wszystkich krajach protestan
ckich i popularyzowanych przez teologów najrozmaitszych
szkół.
Podobny system powolnie postępujących po sobie
przeczeń nie obszedł się bez pewnych niedogodności.
Wprawiał w niewymowny kłopot wiernych, którzy nie
mieli dosyć wolnego czasu na sprawdzenie swojej wiedzy
teologicznej. Dzisiaj twierdzono, że niezbędnem jest, by
być chrześcijaninem, wierzyć w ten lub ów cud; nazajutrz
zaś pouczano, że ten cud nie jest właściwie niezbędnem
dla „wiary", lecz inny. W ten sposób staczano się powoli
po pochyłości, wytworzonej przez nadprzyrodzoność, cze
piając się dzisiaj cudownego urodzenia, a w rok później
— zmartwychwstania. Czego się uchwycą jeszcze w rok pó
źniej ? To nie było kroczenie ku przepaści, lecz bieg ku
nicości.
Z krytyków historycznych najbardziej przyczynił się
do obalenia wiary w cuda chrześcijańskie Dawid Strauss,
a to siłą i głębią swoich prac. Jego „Życie Jezusa" po
zostaje po dzień dzisiejszy książką najlepiej źródłowro opra
cowaną, nacechowaną trafnością sądu i najpoważniejszą
zarazem ze wszystkich dotychczas ogłoszonych — ono dało
też początek wszystkim innym pracom. To nie jest wła
ściwie życiorys Jezusa — gdyż wobec nicości źródeł hi
storycznych byłoby to niemożliwe — lecz seryą roztrząsań treści krytycznej i historycznej tekstów, odnoszą
cych się do Chrystusa. Tak pojęte dzieło zyskuje o tyle
na powadze, ile traci na przyjemności. Postępując bowiem
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inaczej — jak to uczynił zresztą E. Renan — piszemy poprostu rojenia teologiczne, rodzaj poematu lub sielankę.
Zarzut, czyniony zwykle Straussowi, że całe życie Chry
stusa utożsamił z baśniami, dowodzi tylko, że dla potę
pienia jego książki uważano sobie za obowiązek nie czy
tywać jej wcale. Protestanci, wciąż krytykując, stopniowo
doszli do przeczenia boskości Jezusa i rzeczywistości jego
cudów, lecz aby nie wystąpić z Kościoła i zadośćuczynić
chwilowemu nastrojowi, wpadli na pomysł podnieść ponad
wszelkie prawdopodobieństwo człowieczeństwo i potęgę
ludzką Jezusa. To, co odbierano jego boskiej naturze, do
dawano ludzkiej. Ujmując Jezusowi cudów, starano się
go uczynić bardziej wzniosłym przez dodanie nowej cnoty.
To ogołocanie Boga na korzyść człowieka było jednem
z najciekawszych, tragicznych i śmiesznych zarazem wi
dowisk w historyi religii XIX wieku.
To ogołocanie Boga, to wyzucie z boskości nie stało
się nagle: czyniono to stopniowo. Z początku głoszono, że
cuda są zbędne dla „wiary“, można bowiem je uznawać
lub nie; potem zauważono, że cuda narażają na niebez
pieczeństwo samą religię. Rozumowano mniej więcej w ten
sposób:
„Spór o cuda — pisał pastor Steeg — jest jedną z tych
kwestyi, które najbardziej wstrząsają umysły współcze
snego protestantyzmu. Nadprzyrodzoność stała się polem
zaciętej walki; ona jest ostatnią placówką, gdzie się oszańcowała ortodoksia, reszta bowiem zginęła bezpowrotnie.
Stare dogmata runęły; dawne twory dogmatyczne, tak
mistycznie zbudowane i tak gorliwie ochraniane, te wię
zienia wolnej myśli, leżą obecnie w gruzach, Nadprzyro
dzoność pozostała po dzień dzisiejszy; źródłem jej służą
przyzwyczajenia, nieświadomość, zabobony i źle zrozumiana
wiara; ona jest nie tyle systemem, ile instynktem. Tłumy
nie są zdolne pojmować religię z innego stanowiska, zre-
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sztą religie same przyznają sobie pochodzenie nadprzy
rodzone.
Chętnie przyznajemy, że chrystyanizm nie stanowi
wyjątku z tej reguły. Naturalnem jest, że został przyjęty
przez zwolenników jako objawienie nadprzyrodzone. Żydzi
i poganie uważali cuda za rzecz zwykłą; pełno o nich
w księgach hebrajskich i nikt nigdy nie podawał je w wąt
pliwość. Poczynając od pierwszych uczniów aż do końca
ostatniego stulecia, wszyscy chrześcijanie prawie jedno
głośnie i bez wahania uznawali nadprzyrodzoność religii
i cuda, które zdawały się jej służyć za podstawę.
Teolodzy używali w tych rzeczach wiele przemyślno
ści. Pewna ich część, czy nie śmiejąc otwarcie wystąpić
z obawy przed opinią publiczną, czy też będąc przyzwy
czajoną przez rodzaj swych study ów do omijania trudno
ści, gorliwie usiłowała zachować podania biblijne, wyzu
wając je zarazem z cech nadprzyrodzoności. Zamiast przed
stawić je w prost iako przenośnie, starali się oni rozwiać
otaczającą je aureolą i sprowadzić je na poziom zwykłych
zdarzeń z codziennego życia. Aniołowie stawali się po
słańcami, spełniającymi zwykłe zlecenia; cudowny połów
ryb był niczem innem, jak trafem, napotkaniem obfitego
stada ryb; pomnożenie chlebów — lekcyą ekonomii, sre
brnik, tak w porę znaleziony w rybie — pieniądzem,
uzyskanym ze sprzedaży tej ryby dla zapłacenia podatku;
Zmartwychwstanie Jezusa wywołał powiew świeżego po
wietrza w pieczarze, do której złożono skazańca tylko
omdlałego. Wypadek na drodze do Damaszku był zwykłą
burzą, uderzeniem pioruna, który olśnił przyszłego apo
stoła i wstrząsnął nim... I tak dalej bez końca.
Nie bez pewnej słuszności nazwano ten rodzaj tłómaczeń „racyonalizmem pospólstwa". Są one rzeczywiście
mdłe, pospolite, wleką się ociężale. Pomimo tego nie chcę
ich wyśmiewać, uznaję chwalebną próbę tych wynalazców,
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usunąć z obrębu wiary i religii czyny nieprawdopodobne
i tłómaczyć je zgodnie z prawami natury.
Widoczną jest rzeczą, że niepodobieństwem było
w ten sposób nadal rozumować, ponieważ podania biblijne
przedstawiają się nam, jako właściwe cuda, jako zjawiska
nadprzyrodzone, nie podlegające rozumowi, a nie jako
zdarzenia zwykłe, dające się wytłómaczyć. Niema sposobu
interpretacyi, któryby mógł je pozbawić cech nadprzyrodzoności“.
Opowieści o cudach są tylko baśniami, których rze
czywiste znaczenie często się wymyka, mitami, z których
jedne są naiwne, drugie znowu stworzone w pewnym celu.
Te baśnie, te mity w odniesieniu do osoby Jezusa dają
o nim pojęcie „dziecinne, powierzchowne, materyalistyczne“. We własnym interesie Chrystusa należy, aby
znikły:
„Przypatrzcie się bowiem bliżej cudownemu urodzę-\
niu i zważcie, jak wiele ono zawiera w sobie pierwiastku
anti-religijnego, anti-chrześcijańskiego ? Aby umożliwić
związek Boga z człowiekiem, aby Bóg zamieszkał w czło
wieku nie wystarcza spłodzenie naturalne, ponieważ ono
czyni niezdolnem być Synem Boga! A więc Synem Boga
jest ten, kto nie był spłodzony przez człowieka. To co jest
w nim boskiego — to ciało. Czy mają ludzie pojęcie, dokąd
prowadzi to rozumowanie? Jest to potępienie małżeństwa,
poczytywanego za hańbę; to materyalizm pogański, który
się tu wkradam jest to pojęciem prostackiem, że boskość
obcuje cieleśnie.
„Nadto niema nic bardziej anti-chrześcijańskiego. My
uznajemy, że małżeństwo jest instytucyą czystą i szano
waną przez społeczeństwo; że związek Boga z człowie
kiem odbywa się duchowo za pośrednictwem sumienia,
a nie zmysłowo, przez akt cielesny; że Bóg jest ojcem
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wszystkich duchów, nawet tych, które ożywiają ciała lu
dzkie, spłodzone według praw przyrody".
Jeśli cudowne urodzenie kompromituje Jezusa, czy
niąc go nawet nieco śmiesznym, to cudowne zmartwych
wstanie wcale nie podnosi jego powagi a poniża majestat
Boga:
„Krytyka nie może się z tern pogodzić! O ileż tru 
dniej jest to dla uczucia religijnego! Co za nizka myśl:
cud, ta mniemana wielka nadprzyrodzoność, daje nam
Boga, Jezusa, człowieczeństwo! Pocóż ta ciągle staro
dawna teologia, prawiąca nam o Bogu wygnańcu z niebokręgu, którego sklepienie zwisa nad naszemi głowami,
o niebie zmysłowem, do którego wznosimy się cieleśnie,
którego drzwi się otwierają, aby wpuszczać lub wypusz
czać aniołów w białych szatach. Tego Boga zdegradowano
do roli przebiegłego maszynisty, który zasłania swoje
słońce, rozrywa zasłonę w bożnicy, sprowadza trzęsienie
ziemi, otwiera kilka mogił i wywleka trupy, które prze
chadzają się po drogach, aby wprawić w podziw umysły,
bez wątpienia dla przygotowania do zmartwychwstania,
w którem najwznioślejszem widowiskiem będzie wstąpie
nie na niebiosa wśród obłoków!...
„Za kogo właściwie nas mają, sądząc, że nam po
trzebne podobne opowiadania, podobny cud, jak pusty
grób, kilka kawałków mięsa mniej przeznaczonego na po
żarcie robakom, aby nas skłonić do wiary w sprawiedli
wość, prawdę, bytność Boga, w wiekuisty tryumf dobra,
w boskie posłannictwo Chrystusa wśród ludzi. Nie, nie, Jezus
nic nie zyskuje przez te baśnie, on na tern tylko traci" *).
Taką jest teza; jest pomysłowa, lecz zarazem nieco
sofistyczna, ponieważ nie uwidocznia, w jaki sposób dar
spełniania cudów i zdolność nadprzyrodzona uniknięcia
J) Julius Steeg: pastor w Libourne, „Religia i cuda“.
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śmierci może poniżyć jakąś osobę? Można podać w w ąt
pliwość ten „dar“, można mu zaprzeczać, lecz przedstawiać
go, jako dowód niższości moralnej i religijnej, jest rzeczą
nieco osobliwą. Taka dyalektyka pozwala z łatwością po
znać chęć zbawienia chrześcijaństwa od zupełnego unice
stwienia, gdy już przedtem urzędowo stwierdzono upadek
cudów, wypełniających życie Chrystusa.
Teza, rozwijana dalej, kończy się następującem twier
dzeniem: Gdy zbliżymy ku sobie Jezusa, wracając mu czło
wieczeństwo, on nam się wyda lepszym. Taką była nauka,
rozwijana przez protestantów jak Clamegeran, Scherer,
Reville, Coquerel, Fontanes, Lebloy, Grotz, Bresson, Colani, August Chautre i wielu innych i przez nas sa
mych.
Zmuszała nas do szukania wśród legend postaci Je
zusa, któraby miała widoki stać się postacią historyczną.
To było zarazem nauką i loteryą. Lecz po tych badaniach
nasuwa się pytanie, czy Jezus-człowiek, dotychczas ukryty,
nieznany, mógłby się stać przedmiotem kultu i znowu
zgromadzić wokół siebie świat cały, dając mu religię,
któraby była religią ludzkości; lub, czy nie zostałby o m
w takim razie postacią nieokreśloną, zajmującą dla pe
wnych szczegółów, naganną dla innych, a w każdym ra 
zie o sławie niepewnej i dwuznacznej,
Aby obronić tezę o nadzwyczajnej i niezrównanej
wielkości ludzkiej Jezusa, teolodzy, przeciwnicy cudów,
dokonali arcydzieł pomysłowości w kwestyach sumienia.
Zadanie było, każdy to, przyzna nader ciężkiem. Jeśli nie
było zbyt trudnem z kilku cudami i małą liczbą zasad na
nowo zapożyczonych u Hebrajczyków i Greków, stworzyć
sobie boga, to przeciwnie było nad wyraz trudnem stwo
rzyć postać człowieka możliwego do przyjęcia, lecz bez
dowodów ścisłych, a często na podstawie sprzecznych
i spornych. W jaki sposób udowodnić na podstawie speł-
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nionych przezeń czynów, że Jezus był nietylko bez za
rzutu, lecz okazał się wzniosłym ponad wzniosłymi,
świętym ponad świętymi?!
Do 30-go roku życia nic o nim nie słychać, lub też
istniejące wiadomości są nader skąpe, wzięte od Hebraj
czyków i Celsa (a czy jeszcze autentyczne?). Po przyjściu
do lat 30 objawia się, według pisma Świętego, wśród le
gend, nauk często dziwacznych, wśród wierzeń osobli
wych. Można było wyróżnić w nim z większą pewnością
tylko to, że miał omamy i wierzył w swoje blizkie wstą
pienie na niebiosa w obłokach. Przypisują mu przypowie
ści, z których jedne są piękne, lecz pochodzenia niepe
wnego, inne znów nie do przyjęcia, nawet odstręczające;
wkładają mu w usta zasady, głoszone przed nim, do któ
rych dodawał przepowiednie i dziwaczne rojenia; zwal
czał on nauki kapłanów swego czasu, a ze źródeł, które
my posiadamy, można wnioskować, że przez chwilę za
mierzał stworzyć dla siebie panowanie ziemskie; uwięziony
i skazany umarł wśród męczarni, których szczegóły są
mało znane; zbytnio dramatyzowane, męczarnie te są tak
krótkotrwałe, że nie mogą się równać mękom tysiąca in
nych męczenników. Te niepewne źródła mogą dać treść
dla opowieści niby historycznej, któraby była w stanie
wstrząsnąć umysły i wzbudzić zajęcie, lecz w której nie
znalazłbyś nic, coby przekraczało zwykłe granice człowie
czeństwa.
Następujące uwagi czynili protestanci, którzy pozo
stali wierni cudom. Wynurzali oni długo swoją boleść,
„ponieważ zabrano im ieh Pana, „oni nie wiedzą nawet,
gdzie go złożono"; jeden z polemistów, nieuk i brutal,
imieniem de Pnaux, przyrównawszy wolnomyślnych protes
tantów „do robaków żrących, bardziej niebezpiecznych,
niżli dragoni Ludwika XIV", wypowiedział zdanie, „że
jeśli się usunie cuda z Biblii, to z niej nie pozostanie nic
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nad okładkę". Inny znowu teolog, nazwiskiem Poulain, pa- \
stor w Luneray, czyni następujące uwagi:
„Jest kilka warunków niezbędnych, aby życie Jezusa /
Chrystusa wywierało na nas wpływ.
„Pierwszem jest, abyśmy byli zupełnie pewni, że Je
zus Chrystus rzeczywiście wykonywał cnoty, które mu
przypisują. Tymczasem my nie możemy mieć tej pewności,
ponieważ, jak to uczy szkoła z Tiibingen, jedyne książki,
które nam dostarczają szczegółów o życiu Pana, zostały
ułożone w II. wieku, ery chrześcijańskiej, według podań
ustnych lub opowiadań urywkowych, krążących w łonie
kościołów od lat stu. Właściwie dzięki temu odkryciu, jak
to każdy wie, udało się uwolnić ewangelie od napełnia
jących je cudów. Jest bowiem tak łatwem przesadzić po
dania od wieku pochodzące z ust do ust, dorzucić parę
cudów na listach pergaminu, nie podlegających żadnej
kontroli. Było to rzeczą tak zwykłą w czasie, gdy krytyka
jeszcze nie istniała, że się starano spotęgować powagę
mistrza, którego nauki chciano rozpowszechnić w świecie
całym, przypisująe mu nadzwyczajne czyny.
„Lecz jeśli tak, dlaczego nie mamy uwierzyć, że mu
dodano także pewne cnoty, których on nie posiadał? Kto
mi, naprzykład zaręczy, że się rzeczywiście modlił za
swoich oprawców?
Kto mi zaręczy, że ta modlitwa nie została zmyśloną
przez jego biografów, jak i trzęsienie ziemi, które miało
miejsce w owej chwili?
„To życie Chrystusa, którego rozważanie ma wywo
łać przewrót w świecie, które ma zachęcić nas do czynów
najbardziej bohaterskich, tak jak pryzmat, który dzieli
promień słoneczny na najświetniejsze barwy, jest życiem,
o którem my posiadamy tylko wątpliwe szczegóły, o którem my nie wiemy nic pewnego w żadnym kierunku. Ró
wnie słusznie moglibyśmy twierdzić, że rozważanie cnót,
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które piewca Eneidy przypisuje zacnemu Eneuszowi, mo
głoby wpłynąć na nas umoralniająco.
„Jak mogli się ludzie o umyśle wzniosłym skłonić
ku wnioskom, sprzecznym ze zdrowym rozsądkiem i z któ
rych niema wyjścia? To jest łatwo zrozumiałe. Są słowa
i czyny Chrystusa, które należy zupełnie równie sądzić
stosownie do pojęć, jakie mamy o jego przyrodzie i po
słannictwie. Czy wierzycie w tę formę boskości Jezusa
Chrystusa, w którą jest ona ujęta w piśmie świętem?
Czy wierzycie, że jest on jedynym synem Boga (Jan 1 ,14)
że zstąpił z nieba na ziemią (Jan III, 13), że otrzymał
mocą ducha bożego w łonie dziewicy Maryi formę ciele
sną, podległą boleści i śmierci, aby oświecić, odkupić i zba
wić rodzaj ludzki, jeśli wierzycie w to, to będzie dla was
zrozumiałem, iż mógł on powiedzieć, pomimo szacunku
dla postaci słabej, która miała zaszczyt być jego matką,
gdy się ona mieszała do rzeczy mających styczność z jego
boskiem posłannictwem i odkupieniem: „Kobieto, co jest
wspólnego między mną a Tobą“. To znaczy, że mam
obecnie działać jako Syn Boga i Zbawiciel, a nie jako
syn człowieczy.
„Jeśli zaś Jezus Chrystus jest w waszych oczach
jedynie zwykłym śmiertelnikiem nam podobnym, jeśli on
jest tylko synem Maryi i Józefa, cieśli, to jasnem jest,
że słowa Jego zwrócone ku matce na weselu w Ka
nie są godne nagany. Niema sposobu je usprawiedliwić.
Pecaut ma zupełną słuszność, twierdząc, że nie są one
godne syna, przejętego uszanowaniem. Istnieją tysiące
synów, którzy, uznając, iż pod wielu względami są bie
dnymi grzesznikami, przecież mogliby zapewnić, iż nigdy
nie użyli tak obelżywego słowa względem tej, która ich
nosiła w swojem łonie.
„Tak, lecz w co się właściwie obraca cały ehrześcijanizm nowej szkoły, chrześcijanizm oparty w całości
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na osobie Jezusa-Chrystusa i na przykładach, które nam
pozostawił? Oto ten ideał, ten wzór wszystkich cnót, któ
rego roztrząsanie powinno nas przeistoczyć, wywołać w nas
chęć czynów jaknajszlachetniejszych, jak trójgran prze
istacza promień słoneczny w najświetniejsze barwy, oto
może potrzeba będzie usunąć z przed oczu dziecka, aby
się nie nauczyło za młodu deptać najpierwszą i najświęt
szą z cnót ludzkich: miłość synowską...
Ci teolodzy i pastorowie, który nie wierzą w boskość naszego Pana, zmuszają nas zadać jeszcze jedno
pytanie, któregobyśm y chcieli uniknąć, ponieważ obraża
ono uczucie moralne i naukę. Lecz jak tego uniknąć ?
Ono się nasuwa samo przez się. Co odpowiedzą oni przy
stępującemu do konfirmacyi, gdy im powie: Jeśli człowiek
pochodzi od małpy, i jeśli Jezus Chrystus, jak to wy na
uczacie, jest tylko człowiekiem, czy nie wynika z tego, że
jest on potomkiem małpy?“.
Horresco referens! Ta hypoteza o pochodzeniu od
małpy straszy pobożność i wstrząsa umysłem uczonego
i prawowiernego Poulain’a. Chętnie wołałby on wraz z pi
smem św.: „To są rzeczy obelżywe, kto może je słuchać?45
Lecz czy nie ma on zupełnie słuszności, twierdząc,
że Jezus jako zwykły człowiek, byłby osobą godną poża- \
łowania. Czyż nie pisał jeden ze znakomitych teologów
niemieckich, Schleiermacher, że nie chcieć wierzyć w au
tentyczność Ewangelii według św. Jana, to znaczy pozba
wić Chrystusa wszelkiej wyższości umysłowej i moralnej.
„Jak to, ktoś w rodzaju rabbi żydowskiego — tak się wy
raża Schleiermacher — ze swymi uczniami filantropijnymi,
z okruchami nauk moralnych Sokratesa, z kilku t. zw. cu
dami — mający talent wygłaszania nauk i trafnych przypo
wieści (gdyż koniec końców on niczem innem nie będzie
a w tym razie należałoby mu wybaczyć kilka szaleństw),,
jak to, podobny człowiek, który nie dorósł nawet Mojże-
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szowi lub Mahometowi, zdołał stworzyć kościół i nową
religię?! Oto jest zadanie do rozwiązania, które się nam
narzuca, jeśli nie uznajemy czwartej Ewangelii.
Protestanci, którzy uroili sobie zastąpić boskość
Chrystusa doskonałem człowieczeństwem, wyklęci przez
wierzących w cuda, nie doznali także zachęcającego przy
jęcia ze strony wolnomyślnych. Znakomity i bystry krytyk
Sainte-Beuve, proszony usilnie przez pewnego teologaamatora, autora kilku broszur w rzeczach sporów reli
gijnych, aby się przyłączył do nowej sekty, odpowiedział
odmownie motywując, jak następuje:
„Nie, ja nie przystąpię, sama bowiem nauka i myśl
przewodnia napotyka zarzuty nie do pokonania. Wasz
Chrześcijanizm liberalny, wyrazy używane i nadużywane
we Francy i, jest rzeczą nader zawiłą. Pan zdaje się przy
puszczać, jako rzecz przesądzoną i niewątpliwą, że Ewan- ]
gelia i nauka moralna Chrystusa jest ideałem, naokoło któ
rego zgromadzą się umysły równowierców. Lecz wybacz
pan, tak nie jest. Znaczna ilość prawdziwych filozofów
i mędrców nie uznają, jakoby kazanie na górze było naj
doskonalszym zbiorem zasad moralnych, zawiera ono, we
dług ich zdania dużo pobożnego obłędu i boskich lub ludz
kich rojeń. Więc tylko wskutek nieporozumienia lub na
mocy milczącego zastrzeżenia mogłaby część uczciwych
wolnomyślicieli przystąpić do nowego programu".
Aby zachować Jezusowi wyższość niezrównaną, je
dyną, nadludzką, przypisywaną mu przez protestantów,
którzy życzyli sobie pozostać w kościele, jednocześnie zaś
przeczyli cudom — należało opuścić dziedzinę ścisłej historyi, a uciec się do wymysłów, godnych powieści. Spró
bował to uczynić dawny kleryk katolicki Ernest Renan,
który znał równie dobrze egzegezę teologów protestan
ckich. Ułatwiła mu to zadanie niezwykła giętkość umysłu,
a w szczególności zdolności pisarskie i łatwość tworzenia —
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a tych zalet nie posiadali pisarze protestantcy, prawie
zawsze ociężali i rozwlekli. Lecz nie wystarcza użyć dużo
farb, aby uczynić portret podobnym. E. Renan zresztą,
który nie był oszukańcem i nie miał zamiaru oszukiwać
inteligentnych czytelników, starannie powtarza w swojem
„Życiu Jezusa" przeszło 20 razy, że jego próba pod wielu
względami jest nieco fantastyczną i jeśliby się trzymano
ściśle tego, co podaje history a, do życiorysu Jezusa wy
starczyłoby kilka wierszy. Nadto, biorąc rzecz ściśle, autor,
pomimo znacznej ilości pochlebnych przymiotników, po
mimo szafowania słowami jak: „boski", „doskonały",
„wzniosły", „wspaniały", — dawał nader słabe pojęcie
o swoim bohaterze i stawiał go często w przykrej pozycyi. Używał najlepszą część swego krasomówstwa nie
aby oskarżać, lecz, co jest bardziej zręczne a na jedno
wychodzi, aby bronić. „Możnaby powiedzieć, zauważa on,
że rola cudotwórcy była Mu przykrą i on się stara o ile
możności najmniej dawać rozgłos cudom (?), które poniekąd
w yrastają pod jego stopami. Gdy nieprzyjaciele domagali
się od niego cudu niebieskiego, uporczywie odmawiał.
(A czy mógłby przychylić się do ich prośby?). Można się
domyślać, że mu narzucono rolę cudotwórcy, że się on
nie bardzo temu sprzeciwiał, lecz nie czynił nic, aby ją
uzyskać, odczuwając całą próżność podobnej opinii.
Byłoby niezgodne z dobrą metodą historyczną da
wać zbytni posłuch naszym wstrętom i pominąć milcze
niem czyny, które współcześni stawiają na pierwszem
miejscu, aby uniknąć tylko zarzutów, któreby mogły być
podniesione przeciw charakterowi Jezusa. Byłoby dogodnem powiedzieć, że to są dodatki uczniów, niego
dnych swego mistrza, którzy nie mogąc zrozumieć jego
wielkości, starali się wznieść go przez sztuki kuglarskie.
Lecz czterej opowiadacze życia Jezusa są zgodni w wy
chwalaniu jego cudów; jeden z nich, Marek, objaśniacz
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św. Piotra, kładzie tak wielki nacisk na cuda, iż jeśliby się
kreśliło charakter Jezusa wyłącznie według jego Ewan
gelii, to należałoby go sobie przedstawić, jako egzorcystę
o zasobie środków czarodziejskich, niezwykle skutecznych,
jako potężnego czarodzieja, wzbudzającego postrach i któregoby się chętnie pozbyło. Nie wahamy się uznać, że
czyny, które obecnie rozpatrywane noszą cechy urojenia
lub obłędu, odgrywały w życiu Jezusa nader ważną
rołę“.
Renan nie zadawalnia się stwierdzeniem w życiu Je
zusa „cech urojenia i obłędu“ ; on podkreśla zachowanie
się jego bezwiednie podstępne w jednej nader ważnej
okoliczności, która sprowadza Chrystusa na poziom owych
nader śmiesznych i godnych pożałowania ludzi, którzy po
zwalają drwić z siebie. To się stało przy wskrzeszaniu
Łazarza: „Sądzimy, powiada Renan, że w Betanii wyda
rzyło się coś, co miano za zmartwychwstanie. Opinia przy
pisywała Jezusowi dwa lub trzy podobne czyny. Rodzina
z Betanii mogła się prawie bezwiednie przyczynić do tego
ważnego czynu, który pożądano. Zdaje się, że Łazarz był
chorym i że Jezus porzucił Pereę na prośbę zaniepoko
jonych sióstr. Radość na widok Jezusa mogła obudzić do
życia Łazarza. Może żarliwa chęć zamknąć usta wszystkim
tym, którzy uporczywie przeczyli boskiemu posłannictwu
ich przyjaciela, popchnęła te namiętne osoby poza dozwo
lone granice. Może Łazarz, blady po przebytej chorobie,
kazał siebie owinąć opaskami, i zamknąć w grobie ro
dzinnym.
Marta i Marya wyszły na spotkanie Jezusa i nie wpu
szczając do Betanii, poprowadziły do grobowca. Wzru
szenie, które uczuł Jezus nad grobem swego przyjaciela,
mając go za umarłego, mogli mieć otaczający za ten nie
pokój, za to drżenie, które towarzyszyło cudom. Opinia
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gminu chciała, aby dar boży w człowieku miał pierwiastek !
padaczkowy i kurczowy.
Jezus życzył sobie zobaczyć jeszcze raz tego, kogo
kochał, a po usunięciu kamienia powstał Łazarz wraz
ze swemi opaskami, z głową okrytą całunem. Wszyscy
musieli, ma się rozumieć, uważać to zjawisko za zmartwych
wstanie. Łazarz i dwie jego siostry, w zupełności prze
świadczeni, że Jezus był cudotwórcą, mogli się w ten spo
sób przyczynić (?) do dokonania jednego z cudów... Co
się tyczy Jezusa, to nie więcej miał mocy powściągać
żądzę cudów u tłumu i własnych uczniów, jak św. Ber
nardy lub Franciszek z Assyżu. Zresztą śmierć miała mu
wkrótce wrócić jego boską swobodę i uwolnić od fatal
nych skutków odegrywania roli z każdym dniem bardziej
wymagającej, bardziej trudnej.
Widocznem jest, że człowiek, którego nam pokazują
w roliy osobnika ograniczonego, którego głupią łatwo
wierność jakby z przyjemnością wystawiają na pokaz,
człowiek ten pomimo obfitości pochlebnych przymiotów
nie może być brany za bohatera umysłowego i moral- /
nego ludzkości*).
’) Chociaż Zycie Jezusa przez Renana, pomimo oszukań
czych pochlebstw kilku zdań, jest dziełem być może najbardziej
poniżającem jego osobę, przecież autorowie duchowni nie wahają
się przytaczać na korzyść swego Boga ustępów, wyrwanych z tej
znakomitej książki. Wykląwszy autora, obrzuciwszy go stekiem po
spolitych obelg, próbują oni posługiwać się nim nie w celach pra
wdy historycznej, lecz w interesie uroszczeń teologicznych. Jeden
artykuł o Jezusie ogłoszony przez Ks. Betrin w „Encyklopedyi Larouss’a" brzmi tak:
Uznając Jezusa jedynie jako największą z naszych postaci
historycznych, musimy go postawić według jednogłośnego zdania
„na najwyższym szczycie wielkości ludzkiej" (E. Renan). On dzieli
bistoryę powszechną jakby na dwie pochyłości sobie przeciwne:
A. Dide: „Religie".
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Równie dobrze wypowiada E. Renan swoją myśl (tym
razem bez krasomówstwa), w tych nader pouczających
słowach: „Wielkie niebezpieczeństwo grozi w przyszłości
z egzaltowanych nauk moralnych, głoszonych przez Jezusa
w języku przesadnym, z zastraszającą mocą. Z całą siłą
odrywając człowieka od ziemi, łamano życie. Chrześcijanin
mógł się spodziewać pochwały, będąc złym synem, złym
patryotą, jeśli dla Chrystusa sprzeciwiał się swemu ojcu,
walczył przeciw swej ojczyźnie. Starożytna gmina, Rzecz
pospolita - matka wszystkich, Państwo — prawo wspólne dla
wszystkich są wrogo przeciwstawione królestwu bożemu.
Groźny zarodek teokracyi wprowadzono w świat.
„Można przewidywać jeszcze inny skutek. Na gruncie
spokojnym, na łonie społeczeństwa spokojnego o ciągłość
swego bytu, taka nauka moralna, stworzona dla chwili
z jednej strony — czasy starożytne nie znają go; z drugiej —wieki
średnie i najnowsze, gdzie narody najbardziej oświecone, przeni
knięte jego naukami, zawdzięczają mu zasady moralności, nieznane
dotychczas ludziom, a które mu przynoszą największy zaszczyt".
Stara to i godna pożałowania taktyka, która polega na wpro
wadzaniu w błąd co do prawdziwych uczuó pisarza. Używają jej
obecnie względem Renana; używano ją swego czasu względem
Jana Jakóba. Za pomocą dwóch wierszów Rousseau, które zre
sztą nie mają sensu (ponieważ co to jest życie Boga i śmierć Boga?..)
chciano zrobić z autora Lisłu do arcybiskupa de Beaumont zwolen
nika boskości Jezusa Chrystusa; zapomocą kilku przymiotników Re
nana przeistaczają autora, który obciąża Jezusa „niewinnemi kuglarstwami" w apologistę chrześcijańskiego. Podobne niedorzeczno
ści nie tylko osądzają tych, którzy je wypowiadają, lecz są one
słuszną karą 'retoryki dwuznacznej i krętaczy pewnych przeciwni
ków trądycyi kościelnych. Renan nie zasługiwał na te przykre po
równania, gdy, młody miłośnik ścisłej nauki i czystej prawdy, po
gardzający salonami, akademiami, profesurami, i „najpiękniejszemi
oczyma w świecie", pisał w „Wolności myślenia: „Wyciskając ze
wszystkich Ewangelii to, co zawierają w sobie rzeczywistego, uzy
skamy jedną stronicę historyi Jezusa", przytem dodawał:

przełomowej, zdawałaby się niemożliwą. Gdy się uczyniło
doskonałość niemożliwą do osiągnięcia w zwykłych wa
runkach społeczeństwa, gdy się uznawało, że życie zgo
dne zupełnie z Ewangelią, można prowadzić tylko poza
obrębem społeczeństwa, to dawało podstawę życiu asce
tycznemu i klasztornemu. Tylko mnich w takim razie był
prawdziwym chrześcijaninem4*.
Sielanki Ernesta Renana, pomimo jego dobrej woli,
nie na wiele się przydały tezie protestantów nieprzyjaźnie usposobionych cudom o doskonałem i godnem po
dziwu człowieczeństwa Jezusa. Zdaje się zresztą, że cel
opowiadcza był inny, że chciał on przedewszystkiem od
świeżyć „legendę, która wyciśnie łzy bez końca44, jak się
wyraża w pierwszych wydaniach Życia Jezusa.
„Jeżeli się powiedziało, że Jezus urodził się i spędził swą
młodość w Galilei, że nie otrzymał wykształcenia greckiego, że
nawet jego wykształcenie żydowskie nie było zbyt staranne; że
kilkakrotnie bywał w Jerozolimie, gdzie wyobraźnia jego doznała
tylu wrażeń i gdzie przejął się duchem swego narodu; że gło
sił naukę, mało zgodną z ortodoksią hebrajską, naukę zapożyczoną
być może w jego rodzinnej ziemi (Gallilea bowiem nie miała dobrej
sławy ani co do ortodoksii, ani co do języka); że surowi żydzi żywo
mu oponowali i zdołali uzyskać na niego wyrok śmierci; jeśli się do
tego doda, że uczniowie prawdopodobnie otrzymali jego ciało i że
uwierzono w jego zmartwychwstanie, bądź dla tego, że zupeł
nie nie umarł, bądź to przy pomocy niewinnego podstępu lub
innych środków, które my nie mamy obowiązku roztrząsać i — to
tern samem powiedzieliśmy wszystko. O ile zaś nauka i charakter
moralny, które Ewangelia przypisuje Chrystusowi, były na podsta
wie historyi nauką i charakterem moralnym Jezusa — nie możemy
tego roztrzygnąć. Czy Jezus był rzeczywiście człowiekiem nadzwy
czajnym i oryginalnym, czy też sekciarzem żydowskim, podobnym
do Jana Chrzciciela? Chętnie wierzymy, że osobistość rzeczywista
posiadała niektóre idealne rysy. W każdym razie nie narażałbym
na szwank naszego podziwu, tam, gdzie nauka nie może nam po
wiedzieć nic pewnego i gdzie może wkrótce przyjdzie kolej na
przeczenie".
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Życiorysy Jezusa, ogłaszane przez urzędowych przed
stawicieli protestantyzm u mają wygląd bardziej surowy,
niż książka E. Renana. Opowieść wkrada się zresztą i tam.
przybierając kształty, któreby się podobały Ponson du
Terrail. Jeden przykład wystarczy, aby to udowodnić;
weźmy np. scenę z Gethsemene: „Wyszedłszy, powiada
Ewangelia według Łukasza, Jezus udał się według zwy
czaju na górę oliwną. Jego uczniowie szli za nim.
„Gdy przybył do tego miejsca, rzekł im: „módlcie
się, abyście nie wpadli w pokuszenie". Później oddalił się
od nich na odległość rzutu kamienia, a upadłszy na ko
lana, modlił się, mówiąc: „Ojcze, racz oddalić odemnie tę
czarę. Zresztą, niech się stanie wola twoja, a nie moja.
Wtedy ukazał się anioł z nieba, aby go pokrzepić. Będąc
w trwodze przedśmiertnej, modlił się jeszcze goręcej,
a krople potu spadały na ziemię, jako bryłki krwi. Po
modliwszy się, powstał i poszedł ku swym uczniom, któ
rzy w smutku zasnęli i rzekł im: „Dlaczego śpicie?**
Charakter mityczny, a nawet mitologiczny podobnej
sceny jest widocznym dla protestanta nie wierzącego
w cuda. Pojawienie się anioła wskazuje cel opowieści,
brak zaś związku w legendzie wskazuje dziwaczne prze
ciwstawienia: „Krople potu spadały na ziemię, jak bryłki
krwi", właśnie w chwili pojawienia się anioła pocieszy
ciela. Widzieliśmy, co myślał Celsus o tym cudzie. W yda
wał się on również niedorzecznym cesarzowi Julianowi.
„Czyż Bóg, powiada on, potrzebuje anioła, aby go pocie
szał?" Rozpatrując scenę rozpaczy Jezusa,* jako czysto
ludzką, należy zauważyć, że słowa, które mu wkłada do
ust Pismo święte, z trudnością lub wcale nie można było
słyszeć. Wypowiedział je Chrystus wtedy, gdy był „na od
ległość rzutu kamienia" od swych uczniów i gdy ci za
snęli w smutku.
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Te słowa, nacechowane fatalizmem, tak zwykłym szcze
gólnie na wschodzie, nie były niczem innem, jak wznowie
niem i słabym odgłosem Modlitwy Pańskiej, tudzież zwrotu
r a włosy na naszych głowach są wszystkie policzone*,
i zasługiwałyby tylko na zwykłą wzmiankę, gdyby prote
stanci, przeciwnicy cudów, nie podkreślali je z naciskiem,
chcąc otoczyć nadmiernym urokiem osobistość Jezusa.
Egzegeci liberalnego protestantyzm u wielokrotnie
nżywali tekstów Ewangelii, jako kanwy do powieści, którą
wolno było ułożyć według upodobania i według wymagań
apologii na zawołanie. Aby dać choć jeden przykład z se
tek innych, tak dowolnej metody, przytoczę książkę pa
stora, późniejszego profesora w College de France, który
jako pisarz, oględnie się wyrażając, był lekkomyślnym.
Pan pastor Albert Reville, autor dwóch olbrzymich
tomów, zatytułowanych Jezus z Nazaretu, pisze na str. 363
tomu drugiego: „Jezus czuł się tak nieszczęśliwym, iż
zmieniając swój pierwotny zamiar (?) nie zechciał, aby
trzej apostołowie (Piotr, Jan i Jakób Zebedeuszowie),
byli bezpośrednimi świadkami jego zwątpienia. Zadowolnił się temi słowy: „Moja dusza jest śmiertelnie smu
tna". Później, oddaliwszy się nieco, padł twarzą ku ziemi
i wśród ciszy nocnej rozległo się ku niebu wołanie, które
wieki całe otoczyły urokiem i którego siły nie mogło nic
osłabić: „Ojcze, wszystko jest możebnem i, jeśli można,
oddal ode mnie tę czaszę. Lecz niech się stanie nie
według mego, lecz Twego życzenia". Nigdy słowna bardziej
głęboko religijne nie rozbrzmiewały na ziemi. Później po
wrócił do swych trzech uczniów i znalazł ich śpiących.
Nasuwającego się samo przez się zarzutu: „Kto właściwie
mógł słyszeć te, otoczone urokiem wieków i najgłębszą
religijnością tchnące słowa, jakie kiedyś brzmiały na ziemi",
pastor Albert Reville nie stara się wcale uniknąć. Po
wiada w dopisku: „Zapytywano, w jaki sposób trzej apo-
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stołowie, pokonani snem, mogli słyszeć słowa Jezusa, gdy
inni przytem byli zbyt daleko i także spali. My zobaczymy
niżej, że cała ta scena miała świadka, którego istnienia
nikt nie podejrzywał.
My „zobaczymy"... To jest sposób godny feljetonistów, którzy spekulują na dalszy ciąg nastąpi, to podstęp
literacki, miły Ksaweremu de Montepin, a wprowadzony
do historyi religii i do życiopisów Świętych. „My zoba
czymy niżej“... Na nieszczęście nie widać nic, ani niżej,
ani wyżej. Przewraca się kartkę za kartką, rozdział, gdzie
ciekawość czytelnika pobudzono przez to uderzające: „zo
baczymy" i nie znajduje się nic nad cztery kartki re 
toryki.
Nakoniec w rozdziale następnym, po rozwlekłych
wylewach krasomówstwa i po długiej gadaninie kościel
nej, „widzi się“ coś — a mianowicie: tutaj pan Reville
(opowiedziawszy scenę zatrzymania Jezusa, która nic nie
ma wspólnego ze sceną w Gethsemanie), tutaj, jedynie
w Ewangelii według św. Marka, znajduje się szczegół małoznaczący sam przez się, chociaż nader malowniczy. Cała
ta scena w Gethsemanie, miała nieznanego dotychczas
świadka. Był to młody człowiek, który prawdopodobnie
spędzał noc w sąsiedniej tłoczni wina. Zwabiony szme
rem, zbliżył się w okryciu nader lekkiem. Gdy się ludzie
z Sanhedrynu cofnęli, poszedł za nimi. To się nie podo
bało kilku, którzy zechcieli nim owładnąć, lecz on im
pozostawił jedyne swe okrycie i zbiegł zupełnie goły".
W tekście, przytoczonym przez pastora - profesora,
niema ani jednego słowa, któreby mogło usprawiedliwić
dwukrotnie powtarzane twierdzenie: „cała scena w Gethsemane miała świadka, którego obecności nikt nie podej
rzywał". Ewangelia według św. Marka mówi tylko o przy
byciu młodego człowieka już po ucieczce uczniów i za
trzymaniu Jezusa: „W tedy opuścili go uczniowie i uciekli.
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Jeden młody człowiek szedł za nim, mając na sobie tylko
odzież nocną. Chwytano go, lecz on rzucił swą odzież
i zbiegł nagi“. Czuć się upoważnionym przez tych kilka
słów do twierdzenia, że jakiś młody człowiek, niedostate
cznie odziany, był obecnym przy całej scenie z Gethsemane,
znaczy wyrzec się wszelkiej poważniejszej krytyki i za
stąpić historyę godnemi pożałowania wymysłami powieściopisarza i kaznodziei.
Dla czego egzegeta, który, w innych okolicznościach
w walce z ortodoksyą protestancką, dał dowody pewnej
skrajności w swoich przeczeniach aż do zgorszenia, jak
opowiadali jego przeciwnicy, wpadł na pomysł tłómaczenia zupełnie nieprawdopodobnego dla tej baśni o Jezusie.
Czyby zużytkować notatki i okruchy kazań ? Jeśliby tylko
jedynie o to chodziło, jeśliby chodziło o jeden z owych
błędów tłómaczenia, które się może każdemu wydarzyć,
to nie w artoby się nad tern zastanawiać. Lecz chodzi o co
innego. Tutaj wychodzi na jaw chęć do odszkodowania
siebie u teologów, którzy najbardziej się przyczynili do
unicestwienia boskości Chrystusa — aby oficyalnie módz
pozostać w kościele przez wywyższanie człowieczeństwa
w Bogu unicestwionym i zmarłym.
Dziejopisarz, któryby chciał być tylko ścisłym histo
rykiem, mając przed sobą tylko opisy ewangelii, zadowolniłby się stwierdzeniem: „Teksty nie pozwalają nam na
stanowcze twierdzenie, że Jezus użył tych lub owych słów
w Gethsemane, ponieważ nikt ich nie słyszał. Lecz apologista, mając za niezrównanie piękne to lub owo zdanie,
„które wieki otoczyły urokiem i którego siły nic nie mo
gło osłabić", daje posłuch innym względom, niż względy
ścisłości historycznej. Niezbędnem jest dlań udowodnić, iż
zdanie, które go wprawia w zachwyt, rzeczywiście było
wypowiedziane, a w braku świadków, zdoła zawsze
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znaleźć kogoś, prawie tak nagiego, jak prawda, lecz nie
samą prawdę.
W pierwszych wiekach Kościoła ułożono tę legendę,
aby wywyższyć boskość Jezusa Chrystusa; w wieku
XIX-tym — aby wywyższyć Jego człowieczeństwo.
Należy zauważyć przy tej sposobności, że ogólnie
wydaje się sąd o Jezusie, posługując się słowami, których
On nigdy nie wypowiedział, a których autentyczności zgo
dnie zaprzeczają wszyscy nieco wykształceni krytycy.
Zachwycają się więc w szczególności mniemanem
odezwaniem się Chrystusa do Samarytanki o kulcie w du
chu i w prawdzie. Owo zaś odezwanie się spotykamy je 
dynie w najbardziej apokryficznej Ewangelii, w opowieści
według św. Jana. Jest ono w sprzeczności ze sposobem
myślenia charakterystycznie żydowskim, czasami namięt
nym, które zawsze eechowrało Jezusa i nakoniec zawiera
spełnienie pewnego wypadku (zburzenie świątyni w Je ro 
zolimie), które miało miejsce po śmierci Jezusa. Zachwy
cają się także Chrystusem z powodu dziwnie pięknej za
prawdę opowieści o grzesznicy.
„Jezus poszedł na górę Oliwną. Zrana zaś powrócił
do świątyni i cały lud szedł za nim; a usiadłszy, nauczał.
W tedy uczeni i faryzeuszowie przyprowadzili ko
bietę, pojmaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
rzekli do Jezusa: Mistrzu, tę kobietę złapano na cudzo
łóstwie. Mojżesz w swym zakonie rozkazał ukamienować
tę kobietę; ty zaś, co powiesz? Uczynili zaś to, aby go
wybadać i módz oskarżać. Lecz Jezus, pochyliwszy się,
pisał palcem po piasku. Gdy zaś oni wciąż zapytywali,
podniósł się i rzekł: Niech ten z was, kto jest bez grze
chu, rzuci pierwszy kamień na nią. A znowu pochyliwszy
się, pisał po piasku. Usłyszawszy to, oskarżeni własnem
sumieniem, cofnęli się jeden po drugim, od najstarszych
do najmłodszych. A Jezus został sam z kobietą, która
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stała po środku. Wtedy podniósłszy się, a nie widząc ni
kogo, tylko niewiastę, Jezus rzekł jej: Niewiasto, gdzie
są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona rze
kła: Nie, Panie! A Jezus rzekł jej: Ja cię tem bardziej
nie potępiam; odejdź i nie grzesz*.
Co do opowieści o grzesznicy należy zwrócić uwagę
na szczegół, że się ona nie znajduje wcale w dawnych
Ewangeliach. Nie znajdujemy jej w Synoptykach; nada
remnie myślano odnaleźć ślady jej w apokryficznej Ewan
gelii Hebrajczyków. Nie było jej nawet w Ewangelii
św. Jana, gdzie się znalazła podstępem znacznie później,
i uznana została przez wszystkich, jako dodatek. Nawet
w publikacyach Towarzystwa Biblijnego, oznaczono ją
znaczkiem drukarskim, jako niemającą autentyczności.
Origenes, św. Cyryl z Aleksandryi, Theophylactus nie znają
jej. Brak jej w kodeksie watykańskim, w t. zw. Łańcuchu
Greckim, w tłómaczeniu ormiańskiem.
Jezus, póki się nam objawia w tem nader pięknem,
wzruszającem, a tak ludzkiem opowiadaniu, różni się zu
pełnie od Jezusa w Synoptykach, nieustannie krzyczącego:
„a jeśli cię oko prowadzi do grzechu, wyrwij je “ i t. d.
Jest oh także innym od Jezusa-B oga z opowieści według
św. Jana, ponieważ uznaje siebie za „grzesznika", nie chce
„rzucić kamień" i potępić.
Chwalony z uniesieniem za słowa, których nigdy nie
wypowiedział, i które nikt nie mógł słyszeć; wywyższony,
uwielbiany za czyny, których nie popełnił, Jezus, pozba
wiony boskości przez protestantów, przeciwnych cudom,
przedstawia się w życiopisach teologów wolnomyślnych
więcej jako osobistość umysłowa, niż rzeczywista. To jest
widmo, otoczone cieniem religii; dla tego też przyjęto
ją obojętnie lub wrogo.
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Do protestów liberalizmu francuskiego *) i ortodoksyi
wszystkich krajów, dorzuciła swoje erudycya niemiecka.
Umiarkowana i pełna ironii krytyka Straussa staje
się surową i namiętną u jednego z najświetniejszych
uczniów Schopenhauera — Edwarda Hartmanna, który
po ścisłym rozbiorze ogłosił upadek liberalnego protestan
tyzmu. Tak kreślono trądycyę, pisał on, że to, co jeszcze
pozostało, nie może wzniecić zachwytu i stanowić religię.
Ludzie starają się tego nie widzieć, „lecz źle czyni kupiec
i jego rodzina, gdy po bankructwie łudzą się zwodniczą
nadzieją ocalenia szczęścia4'.
Apologeci, do których się uciekają, szukając pomocy,
©dznaczają się ubóstwem godnem pożałowania i pobudzają
do śmiechu: „Najbardziej chwaleni pisarze prawomyślni
Z osób najsilniej protestujących należy przytoczyć filozofa
socyalistę Proudhona. W tomie szkiców, ogłoszonych pod tytułem:
„Jezus i początki chrześcijaństwa", ten wolnomyślny polemista, bru
talny w stylu, namiętny w wyrazach, co stanowi cechę jego sposobu
pisania, ocenia w ten sposób prace Renana i liberalnej szkoły pro
testanckiej: „Ponieważ Jezus w moich oczach tak, jak w oczach p.
Renana jest tylko człowiekiem, oświadczam, że był on fałszerzem,
oszukańcem, kuglarzem. Szczególnie ze względu na wyniki osią
gnięte przez niego, a biorąc rzecz z punktu widzenia ludzkiego,
osądzam go na trzecią śmierć bez ułaskawienia".
Jezus-Bóg ma prawo w ogrodzie oliwnym, na krzyżu i wszędzie
indziej pozwolić mówić swej naturze ludzkiej; to wchodzi w boski
plan odkupienia; Jezus-człowiek poniża sam siebie przez swą sła
bość, swą trw ogę; nie jest na wysokości swego dzieła. Nie tylko,
że jego śmierć nie je st śmiercią Boga, nawet nie jest śmiercią
Mędrca, lecz człowieka lekkomyślnego.
Jezus Renana (i teologów tej szkoły) godny jest wygwizda
nia. To nowator pełen urojeń, omamów, dwuznaczny, nierozsądny,
o moralności podejrzanej, agitator pospolity, ambitny, tchórzliwy...
M. Barbey d’Aurevilly, katolik-fantastyk, wypowiedział w spo
sób bardziej obrazowy ocenę, która się nie zbytnio oddala od oceny
Proudhona: Uwielbiam Jezusa, jako Boga; jako człowieka uznaję
go słabym; nie je st dość potężny.

mogą wzbudzić tylko uczucie niesmaku u wykształconego
czytelnika. Niech sobie udają pewność zawodową, niech
okrywają tw arz maską dumy — zbyt są długie ich ośle
uszy, aby mogli uchodzić za lwów. Co się zaś tyczy teo
logów liberalnych, ci używają cały zasób swych zdolności
spekulatywnych i krytycznych, aby ogołocić dogmata z ich
istotnej zawartości i nadać im znaczenie, które, porównane
z istotą pism, niby to szanowanych i zachowywanych,
wprawia w prawdziwy podziwr“. Mniemają, że dokonali
dzieła ważnego i pożytecznego, gdy napełnili konchy
z ostryg piaskiem.
Jezus, jakim nam go przedstawiają protestanci, prze
ciwnicy cudów, istniał tylko w ich wyobraźni. Przeista
czają go na „liberalnego kosmopolitę", czynią zeń ewan
gelistę, używają go według potrzeb swej sekty, on zaś
był żydem „od stóp do głowy“, zupełnie niepoddającym
się zewnętrznym wpływom, obracającym się w kole idei
swego narodu i czasu, wierzącym w proroctwa; on zaś
skierowywał całą swą działalność, aby odtworzyć obraz
żydowskiego proroka, nie wyłączając nawet ćwiczeń
ascetycznych, był cały przeniknięty wiarą, że koniec świata
jest bliski. „Nauka Jezusa nie zawiera w sobie nic, czegoby on nie otrzymał od swoich rodaków i współcze
snych. Cała jest przesiąknięta Talmudem, z którego za
pożyczone są niektóre jego przypowieści, tak, jak jego
porównania mało zwykle rozwinięte, pochodzą z przysłów
ludowych.
r""
To, co jest oryginalnem w Jezusie Chrystusie, co sta
nowi jego osobistą Ewangelię — to jest, powiada H art
mann, twierdzenie pierwsze, że żydowskie ludowe króle
stwo Jehowy, oczekiwane prze żydów w formie teokracyi
ziemskiej, ma się wkrótce spełnić, a przed jego spełnie
niem nastąpi zniszczenie wszystkiego, co istnieje. Pokole
nie Jezusa będzie świadkiem tego rozwiązania i obecne
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przy sądzie ostatecznym. Na tem się też początkowo ogra
niczała Ewangelia Jezusa, będąc tylko dalszym ciągiem
Ewangelii Chrzciciela. Nauka moralna, którą się Jezus ró
żnił od współczesnych, spory, które prowadził, są wyni
kiem jego wiary, że nie warto przykładać wielkiej wagi
3o swego istnienia na tej ziemi, której dni są policzone,
lecz że należy jedynie myśleć o pokucie i poprawie, aby
w dzień sądu nie stać się pastwą płomieni i nie być wy
kluczonym z uczestnictwa w nowem królestwie. Jezus,
sam mówiąc, stara się jak najjaśniej udowodnić, że to
stanowi jego jedyne posłannictwo. Co ma wspólnego ta
„wiara Jezusa“ ze światem współczesnym? Kto wierzy
w proroctwa żydowskie, w ich spełnienie, w zniszczenie
ziemi, w przyjście Chrystusa z nieba wśród obłoków, we
wszystkie te rojenia, których kłamliwość sam czas najle
piej udowodnił? A nie wierząc w to wszystko, jakże
śmią nam proponować powrót do „wiary Jezusa". Bez
wątpienia, czyniąc z Jezusa podobną karykaturę, widząc
w nim nie Żyda palestyńskiego, który żył za Tyberyusza,
iecz pierwszego członka nieco przedwczesnego wpółezesnych zborów protestanckich — wtedy bez wątpienia nie
mamy się czemu dziwić. Możnaby chyba zauważyć, że dla
podobnych wyników nie warto było oszukiwać własny
rozum i że to się nie zgadza z uroszczeniami do metody
ściśle naukowej, krytycznej i historycznej.
Rzeczywiście, tak przerobiony chrześcijanizm „jest
tylko kartką, z której starto wszystko, co niegdyś ucho
dziło za prawdę zdobytą dla historyi; jest oszukańczą ety
kietą na butelce, fałszywą flagą, którą się posługuje, gdy
się wydaje twory własnej wyobraźni za chrześcijańskie*.
Wyszydza się prawdę historyczną właśnie w chwili, gdy
się ma czelność uchodzić za jej przedstawicieli. „Aby
ochronić od zagłady godne pożałowania resztki religii,
wyszukuje się dogmat tak mało nadający się do przyjęcia,
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jak wszystkie dogmata, a tym dogmatem ma być twier- \
dzenie, że strzępy sentencyi biblijnych o zmienionem zna
czeniu, licho zlepione ze strzępami współczesnych idei,
stanowią pierwotny i autentyczny chrześcijanizm Jezusa
Chrystusa.
*s
„W tej taktyce zauważyć się daje — pisze Hartmann —
chęć oszukania publiczności co' do właściwej wartości nauk
jej podawanych i zachowania dla siebie posad rządowych
i dochodowych. Jeśliby mówiono o Jezusie i jego dziele
tak, jak należałoby mówić, jeśliby się pokazywało w należytem świetle jego słowa, jako rozmowy okolicznościowe
Żyda, pełnego rojeń, który żył przed tysiącem lat i który
był takim człowiekiem, jak my wszyscy, z wyjątkiem kul
tury, odpowiedniej jdgo mniej ukształconej, bardziej za
bobonnej epoce“, to byłoby to zgodne z praw dą, lecz nie
miałoby klienteli kościelnej. Zachowując dla osoby Jezusa,
sprowadzonej do poziomu człowieka, uwielbienie, przezna
czone dla Boga-człowieka dawnej wiary, popełniamy nie
dorzeczność, a bizantyzm podobnego postępowania jest
tak poniżającym, że wzbudza w nas najgłębsze oburzenie".
Podobne wnioski głosił Edward Hartmann w swojem
dziele, biczującem protestantyzm liberalny. Na te wnioski
nie mogli się zgodzić protestanci,' przeciwnicy cudów,
i słusznie uważali je za zbyt złośliwe; protestanci orto
doksi tern mniej mogli się nimi zachwycać, gdyż nieraz
byli chłostani biczem dyalektyki.
Zresztą, czem właściwie jest owa ortodoksya pro
testancka? Na czem ona polega i co ona mówi? Czyż
nie jest ona od lat wielu religią wykrętów i fałszów. Jej
kierownicy podobni są — że wyrazimy się żartobliwie — do
cyganów w teologii. Kręcą się, mędrkują, chowają się, to
mówią „tak", to znowu „nie", ślizgają się i chwieją.
Osnową ich protestantyzm u jest powolne i interesowne

stosowanie się; form ą zaś — gadanina niejasna dw u — lub
trój znaczna.
Ci protestanci, wierzący lub łatwowierni, o łatw o
wierności przejściowej, o w ierzeniach ulatniających się, ci
pobożni „wierni", którzy zdają się szukać swojej wiary,
jak się szuka przedm iotu zgubionego, którego dokładnego
opisu podać nie możemy, ci wszyscy, gdy mają wypow ie
dzieć w spólną deklaracyę, rozpoczynają od słów pełnych
pychy. Biorąc przykład z faryzeuszów, zaczynają od gło
sowania, że nie są oni podobni do celników liberalizm u:
„My, niżej podpisani, pastorow ie i przełożeni Kościoła
roform ow anego we Francyi, złączeni w edług zwyczaju na
konferencyi w Paryżu przy sposobności rocznych publi
cznych posiedzeń naszych rozm aitych stow arzyszeń reli
gijnych, głęboko zasmuceni i stroskani duchem zwątpienia
i przeczeń, który od pew nego czasu objawia się względem
najgłówniejszych podstaw religii chrześcijańskiej — my
uważamy za swój św ięty obowiązek względem Boga,
względem Pana naszego Jezusa Chrystusa, wypowiedzieć
głośno nasze najgłębsze i wspólne przekonanie 1).
„Najbardziej atakow ane od niedaw na są następujące
zasady chrześcijańskie:
1. W iara w czynność nadprzyrodzoną Boga w rzą
dzeniu światem, a w szczególności przy ustanow ieniu r e 
ligii chrześcijańskiej.
2. W iara, że księgi św ięte pow stały na mocy natchnie
nia boskiego i nadprzyrodzonego, i że ich pow aga jest
nieograniczoną w rzeczach wiary.
3. W iara w wieczną boskość i w cudowne narodze
nie, jakoteż zm artw ychw stanie Pana Naszego Jezusa Chry
stusa, Boga-człowieka, Zbawiciela i Odkupiciela ludzi.
1) Powyższa deklaracya była przyjętą większością 141 głosów
przeciw 23.
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To piękny początek. Trudno być bardziej odważnym
i stałym, gdy się ma nie ponieść mękę, lecz wykluczyć
kilku „ B r a c i C i „Bracia" są winni, iż się publicznie przy
znają do „przeczeń całkowicie burzących religię chrześci
jańską". To źle dla nich; lecz jakie są twierdzenia pod
stawowe religii tak złośliwie atakowanej ? Posłuchajmy
141 augurów, głoszących wyrocznie:
„My wierzymy zupełnie w czynność nadprzyrodzoną
Boga przy rządzeniu światem, tudzież w to, że księgi
święte powstały mocą natchnienia boskiego i nadprzyro
dzonego, że mają one nieograniczoną powagę w rzeczach
religii; w boskość wieczną i w cudowne narodzenie, jakoteż zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Boga-Człowieka, Zbawiciela i Odkupiciela ludzi. Jeste
śmy przekonani, że te podstawy religii chrześcijańskiej są
również podstawami Kościoła reformowanego, który je
uznał w swojem nabożeństwie i uczynił z nich w wyzna
niu apostołów wraz z Kościołem powszechnym podstawę
swej wiary.
Ta mowa o „pełnej wierze", to twierdzenie „o prze
konaniu" 141 pastorów, bankierów i kupców kryły w so
bie cały szereg ustępstw niewyznanych. Ortodoksya ko
ściołów protestanckich, gdzie wszyscy mają prawo mó
wić: „Moja wiara jest prawomyślna" — doszła przez
powolnie następujące po sobie bankructwa, do zupełnego
upadku, równego upadkowi protestantów dysydentów.
Tylko umiała ona lepiej okrywać pozorami swą istotną
nicość. Im bardziej się kaleczyła, z tern większem „prze
konaniem" powtarzała, że nie traci nic ze swej dawnej
mocy. Przeciwnie!
Ortodoksya nawoływała do „wiary ojców" w chwili,
gdy porzucała jeden po drugim najgłówniejsze artykuły tej
wiary: wiarę w Trójcę, na cześć której Kalwin kazał spa
lić Servet’a, wiarę w przeznaczenie, tak uroczyście gło-
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szoną w wyznaniu La Rochelle, wiarę w natchnione po
wstanie Biblii — wiarę, która natchnęła Janssen’a do na
pisania ogromnego tomu, i według której Izajasz, Ezechiel,
św. Paweł, byli klawiszami, posłusznemi ręce Najwyższej
Istoty. Ta ortodoksya powoływała się na wyznanie, które
nazywała apostolskiem, wiedząc doskonale, że ta nazwa
jest nieprawdziwa. W tern wyznaniu wiary, które było jakby
zwierzchnictwem religijnem i środkiem prześladowania,
ona nie uznawała „zejścia do piekła", „zmartwychwstania
ciała", „obcowania świętych", tudzież miejsca, że „Jezus
wstąpił na niebiosa, usiadł na prawicy Boga, a stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych". Tłómaczyła, inter
pretowała lub przeczyła artykułom tego wyznania; robiła
to samo, co zarzucała swoim przeciwnikom. Ortodoksya
była właściwie teologią wojującą; wierzyła o tyle, o ile to
niezbędnem było, aby tworzyć policyę Kościoła, aby wy
gnać przeciwników, zapewnić sobie panowanie i posady.
Dyplomacya, dyplomacya mająca często pozory chci
wości, przewrotności i nienawiści, zastąpiła pychę nie
złomną lecz bezinteresowną i szczerą pierwszych cza
sów Reformacyi. W przeddzień wyborów na profesora
wydziału teologicznego w Strassburgu, gdy srożyła się
z całą swą małostkowością nietolerancya pseudo-ortodoksyi, młody jeszcze pastor, a więc w wieku szlachetnej lojal
ności, p. August Sabatier, w jednem piśmie winszował
konferencyi pastorów, iż miała odwagę twierdzić, że pod
stawą wiary kościelnej powinno być wyznanie wiary apo
stolskiej, w które nikt nie wierzył. Prawdą jest, że posada
profesora teologii ortodoksalnej była wkrótce nagrodą
gorliwości pobożnej i uczonej; prawdą także jest, że od
tej chwili ten obrońca wyznania apostolskiego, zaczął zapo
życzać u „przeczących" ich naukę — lecz pokrywając je
gadaniną mało zrozumiałą i pełną obłudy.
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Ten fakt, sam przez się tak nieznaczny, należy pod
nieść, ponieważ daje on nam wskazówkę, co się dzieje
w protestantyzm ie, który pozostał wiernym nie cudom,
lecz kilku cudom, umyślnie zachowanym i wybranym nie
metodą naukową, lecz jako środki polemiki i oręż do walki
Między protestantam i, którzy przeczą prawie wszystkiemu
a tymi, którzy hołdują przeczeniom częściowym, z każdym
dniem pomnażającym się, jest tylko różnica ilościowa.
Jedni są w przededniu składania bilansu, drudzy zbankru
towali w zupełności.
Pierwsi mają sposoby rozumowania, które są szczy
tem dziwactwa. W artość naukowa i moralna pewnej ksią
żki zależy według niektórych z nich, nie od jej treści, lecz
od daty napisania i od nazwiska autora. Teolog Schneider
w swej pracy: „Autentyczność Ewangelii św. Jan a“, śmiało
kreśli te słowa: „Jeśli Ewangelia według św. Jana nie
jest autentyczną, jeśli jest wątpliwą — nasza miłość zmie
nia się w gorącą nienawiść. Zamiast być dla nas, jak dla
Klemensa z Aleksandryi, pełną talentu, lub, jak dla Lutra,
główną i prawdziwą Ewangelią, niezrównaną w swej sło
dyczy, staje się ona kompilacyą nudną i w pierwszej linii
niebezpieczną4*. Aby złoto zamieniło się w pospolity ołów,
a książka, pełna talentu, o „niezrównanej słodyczy44 w „nu
dną kompilacyę44, wystarcza, aby nosiła imię Hipolita, za
miast Jana! O piękności teologii ortodoksalnej!
W sprawie cudów ortodoksya stworzyła cały szereg
niby pobożnych i układnych odwrotów. To zauważył i za
znaczył z pewną złośliwością jeden dawny pastor ortodoksalny, pochodzenia pruskiego, odstępca od dawnych
dogmatów, M. Steeg, w tym ustępie swoich pism:
„Ortodoksya sama nie należy bezkarnie do XIX wieku.
Zwróćcie uwagę na jej zachowanie się w sprawie cudów.
Przeczy im stanowczo wszędzie, gdzie je tylko znajduje
w starożytnych księgach. W szystko jedno, czy chodzi
A. Dide: „Religie*.
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0 niezliczoną ilość cudów, podawanych przez historyków
1 poetów greckich i łacińskich, przez księgi święte Hin
dusów, Persów, przez podania Egiptu, lub też podania
muzułmańskie. Nasi ortodoksi nie zadają sobie trudu zająć
się tern, zbadać; odrzucają, wyśmiewają, przeczą, niczem
się nie krępując. Jaką zaś jest powaga tych pism i po
dań u narodów, które są ich posiadaczami — wcale tego
nie uwzględniają. Uważają wszystkie te cuda jako czystą
mitologię.
Ta sama pogarda, te same przeczenia spotykają nadprzyrodzoność w Kościele, podania t. z. chrześcijańskie, cuda
opowiadane przez Ojców pierwszych wieków, przez dokto
rów wieków średnich. Ani Labarum Konstantego, ani święty
Antoni, ani Franciszek z Assyżu lub św. Kupertyn, ani
krwawe hostye, ani św. Teresa, żaden z najbardziej sła
wnych cudotwórców nie mógł przełamać ich oporu. Jeszcze
mniej znalazły oddźwięku w ich sercach cuda doby współ
czesnej. Mówcie im o zjawieniu się Dziewicy-Maryi, o cu
downych uzdrowieniach w Lourdes lub w Salette, o tych
wszystkich niezliczonych cudownych zdarzeniach, złożo
nych w kronikach katolickich, potwierdzonych przez księży
fachowców w sprawach wód cudownych, zatwierdzonych
przez biskupów, chwalonych przez prasę klerykalną, uzna
nych przez tysiące pobożnych dusz — wszystko to od
rzucają bez badania, bez kontroli, nie raczą nawet spoj
rzeć, mając je za bajki, powstałe wskutek nieświadomości
jednych, obłędu — drugich, chęci oszukania — wielu innych.
Pod tym względem jesteśm y wszyscy zgodni — jak z pra
wicy tak z lewicy.
„A więc ortodoksi odrzucają cuda wszystkich czasów,
wszystkich krajów, z wyjątkiem tych, które się spełniły
w Palestynie i o których opowiadają księgi biblijne. Uznana
przez nich nadprzyrodzoność ogranicza się do kilku miriam etrów kwadratowych i kończy się z pierwszym wie-
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kiem naszej ery. Z tego olbrzymiego lasu cudownych opo
wieści, które obejmują wszystkie strefy świata, wszystkie
religie i wszystkie wieki history i, od czasów najdawniej
szych po dzień dzisiejszy, wybierają sobie lasek, zaką
tek, w którym ześrodkowują swą wiarę w nadprzyrodzoność. Lecz jakże mylnem jest mniemanie, że przynaj
mniej tutaj wiara ich jest nieograniczoną! Jak wiele
wyjątków dopuszczają! Możnaby myśleć, słysząc, jak
mówią o nadprzyrodzoności, że uznają tutaj wszystko
en bloc. Lecz zajmijcie się szczegółami, burzcie jedną pó
drugiej cudowną opowieść i zapytajcie na osobności, zo
baczycie wtedy, z jaką łatwością zrzekną się oni tej lub
innej opowieści, tego lub owego wydarzenia, później p e
wnego objawienia, później pewnej legendy. Lekkie wzru
szenie ramion, uśmiech delikatny, przelotne zwątpienie,
interpretacya naturalistyczna lub allegoryczna będą od
powiedzią na większość legend najbardziej uderzających.
Widzi się, jak się cofają powoli, jak się ślizgają, nie wie
dząc o co się zatrzymać, jakie kryteryum wybrać dla od
różnienia tego, co należy właściwie uznać, a co można
zaniedbać. Usposobienie i wykształcenie mają więc roz
strzygać o ilości nadprzyrodzoności, którą każdy może
znieść.
„W każdym razie, jeśli się jest tak podatnym w rze
czach t. z. „małej nadprzyrodzoności" t. j. w pojedynczych
wydarzeniach, w wypadkach zosobna badanych, to z tern
większą energią domaga się uznania dla „wielkiej nad
przyrodzoności", dla „wielkich zdarzeń biblijnych" t. j. dla
nader małej ilości cudów, które się uznaje za niezbędne
dla religii. To są w ostatnim rzędzie cuda „narodzenia
i zm artwychwstania Jezusa Chrystusa, wejście na wido
wnię i zejście ze świata założyciela chrześcijaństwa".
Podobne zachowanie się ortodoksyi równa się zastą
pieniu prawdy użytecznością. To jest cofnięciem się dy21 *
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plomatycznem, lecz zawsze cofnięciem. Poniżono religię
do znaczenia towaru, którego cenę zwiększa się lub zmniej
sza, stosownie do zapotrzebowania sezonu. „Wielka nad
przyrodzoność" nie jest lepiej uzasadnioną niźli „małe" —
często przeciwnie — lecz zdaje się być bardziej użyteczną.
Biada temu, kto się dotknie „wielkiej nadprzyrodzoności".
Wzywa się na pomoc jej nie historyę, która nie wystarcza
lub się nawet sprzeciwia, lecz wszelkiego rodzaju niedo
rzeczności dyalektyki i metafizyki. Korzystając z naiwno
ści i nieznajomości rzeczy słuchaczów i czytelników, wi
kłają kwestyę nadprzyrodzoności, kwestyę autentyczności
lub nieautentyczności cudownych wypadków. Powtarzają
jeden po drugim: „Nikt nie ma prawa przeczyć a priori
nadprzyrodzoności".
Lecz nie chodzi wcale o nadprzyrodzoność, to jest
o słowo nieokreślone, które daje dobrą sposobność ku
zboczeniom; rozchodzi się o ustalenie, czy da się uzasa
dnić historycznie, przez niezbite dowody, chociaż jeden
jedyny cud. Nadto, samo przez się rozumie, że dla tego,
kto nie uznaje wcale jako dowód gołosłownych twierdzeń
o istnieniu wypadków cudownych, że dla tego kwestya
nadprzyrodzoności małej czy wielkiej wcale nie istnieje.
Kwestya ta mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, gdyby
na mocy niewątpliwych świadectw udowodniono istnienia
cudu. Rzeczywiście, występować z nadprzyrodzonością prze
ciw komuś, który przeczy świadectwom cudów to twierdzić,
że pewna liczba istnieje, gdy starto jednostki je składające.
Taka argumentacya jest zbyt mało zawikłaną dla so
fistów nadprzyrodzoności.
Jeden z przedstawicieli protestantyzm u „z cudami",
pastor Frank Thomas, spiesząc z pomocą wielkiej nadprzy
rodzoności, pisał: „Rzeczą metody naukowej jest stwierdzić
to, co można skontrolować, nie idąc dalej. My nie wymagamy
od nauki dowodów, że nadprzyrodzoność istnieje, my ją
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prosimy nie przeczyć temu w imię a priori hipotetycznego.
Prawdziwy uczony powie:
„Nie znajduję nadprzyrodzoności ani na dnie mej
retorty, ani na końcu mego teleskopu, nie mogę udo
wodnić naukowo jej istnienia, lecz nie czuję się w pra
wie jej przeczyć, gdyż podobne przeczenie przekracza
granice, zakreślone przez moje doświadczenia4*. Co to ma
znaczyć właściwie? Co właściwie ma robić chemik ze swoją
retortą, astronom z teleskopem, a propos faktów histo
rycznych, opowiedzianych dokładnie lub mylnie? Jak so
bie wyobraża ten pastor genewski naukę i »prawdziwego
uczonego", jeśli on odmawia praw a astronomowi badają
cemu teleskopem ruchy gwiazd twierdzić, że nadprzyrodzoność astronomiczna Biblii: zatrzymanie słońca przez
Jozuego, kształt nieba według Genezy etc. są zupełnymi
błędami i że nauka ma nietylko prawo, lecz także obo
wiązek im przeczyć. Na tych właśnie przeczeniach czę
ściowo polega „nauka44.
Teoretycy „nadprzyrodzoności44 nie zdają sobie na
wet sprawy, czem właściwie jest kwestya, którą omawiają
bezpotrzebnie i ze stratą czasu. Brak im zrozumienia, że
domniemany problem at nadprzyrodzoności tern samem, że
jest związany z objawieniami historycznemi, należy do
przeszłości i musi być omawiany jako zdarzenia prze
szłe. Zmieniają problem at historyi w tezę metafizyczną,
0 tern, co Bóg (a kto jest ten Bóg) chciał lub będzie
chciał uczynić. Lecz aby wiedzieć, co Bóg chciał lub
będzie chciał, potrzeba być Bogiem. Dopóki zaś ktoś
nie jest Bogiem, nie wolno mu rozumować o tem, co
istota nieznana, którą różnie określać można, zechce uczy
nić nieznanego w nieznanej przyszłości. Zajmować się
podobnemi głupstwami, jest mydleniem oczu sobie samym
1 innym. Przeciwnie, możliwem jest zbadać, co Bóg — jeśli
się przywiązuje wartość do tego słowa — zrobił w prze-
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szłości, ponieważ mamy na to wyjątek z pism, których
roztrząsanie jest wszystkim dostępne. Lecz tern samem
powiadamy, że dla religii historycznych, metafizyczna kwestya nadprzyrodzoności nie ma racyi bytu, że podobne
spory, prowadzone przez protestantyzm ortodoksalny są
tylko przyznaniem się do bezsilności, sposobem uchyle
nia jej, kryjąc się w pieczarach metafizyki. Jest to tak
oczywiste, że teolodzy-ortodoksi, niegdyś strona wykli
nająca w imię wyznania apostolskiego, musieli, nie zrze
kając się jednak swych profesorskich katedr, pono
wnie ogłosić jako swoje to, co powtarzali tyle razy lo
jalnie i w słowach bardziej jasnych protestanci liberalni,
których chciano wykląć. Prawdą jest — tak się wyraża p.
August Sabatier w swej książce zatytułow anej: Zarys
filozofii i religii — prawdą jest, że w obecnej chwili wszyst
kie umysły są przesiąknięte myślą o wspaniałych i nie
złomnych prawach przyrody i harmonii panującą w wszechświecie, a pobożność nasza w chwilach jasnych nie po
wstaje przeciw tym prawom, lecz pozwala nam uznawać,
jako czyn istotnie religijny, ich rozważanie, sławienie i pod
dawanie się. Ci, którzy się zachowują inaczej, są nieliczni —
i gdy otwierają usta, to słyszymy od nich dowody, prze
czące jedne drugim. Teorya scholastyczna cudu zmarła
w umyśle teologów, którzyby chcieli jeszcze ją zatrzymać". f
Lecz zmarła nietylko „teorya scholastyczna" cudu, jak się |
dyplomatycznie wyraża ex-apologista wyznania apostol
skiego, zmarł także cud. Żaden cud nie mógł się bowiem
oprzeć prawdziwemu badaniu.
Lecz protestanci ortodoksalni wystrzegają się otw ar
cie to wypowiedzieć. Unikają pola faktów, gdzie dwuznaczniki są wykluczone, oszańcowują się na polu do
ktryn, gdzie mogą mieć miejsce interpretacye najbardziej
fantastyczne i dwuznaczne. W ten sam sposób postępują
z osobą Jezusa.
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Protestanci wolni od wiary w cuda, mając zamiar
pisać Życie Jezusa, znajdują się w kłopotliwem położeniu:
mają bowiem przeciw sobie źródła — jedyne, które posia
damy — pełne opisów cudów. Starają się wybrnąć, odrzu
cając 9/io z opowiadań doszłych do nas o osobie, otoczo
nej i bez tego prawie zupełnym mrokiem. Zapełniają
luki hypotezami, piszą całe stronnice baśni, oddają się
ćwiczeniom krasomówczym a gdy sprzeczność między tern,
czem jest Jezus a tern, czem go chcą mieć, staje się zbyt
rażącą, zamykają oczy, udając, że nie widzą. Pomimo po
wziętego z góry postanowienia, pomimo zręczności i po
święcenia nie mogą osiągnąć tak pożądanego wyniku.
Jezus pozostaje żydem, o dążeniach żydowskich, w ierzą
cym w męki wiekuiste i w koniec świata, zwolennik cią
głego celibatu, wróg pracy i ruchliwości ziemskiej, poda
jącym jako końcowy wynik swych nauk moralnych tę
formułę teologiczną: „Bądźcie doskonali, jak doskonałym
jest wasz Ojciec niebieski", co nie oznacza nic, o ile niewiadomem jest, na czem polega doskonałość Ojca nie
bieskiego, oznacza zaś zbyt wiele, jeśli istotą jego doskona
łości jest dogmat przeznaczenia i piekła. Ten Jezus je
dyny, któryby mniej więcej odpowiadał historyi, jest zu
pełnie czemś przeciwnem temu, czem ma być wychowawca
i wzór, niezbędny dla współczesnego społeczeństwa.
Protestanci innego rodzaju, którzy pozostali wierni
cudom, znajdują się w położeniu jeszcze bardziej kłopotliwem, niż ich koledzy, przeciwnicy cudów. Chrystus, na
którego się oni powołują, nie jest tym, którego można
dopatrzyć lub odgadnąć w zamęcie dokumentów niezu
pełnych, fałszowanych lub sprzecznych, nie jest on także
Chrystusem legend, ani Chrystusem teologów Reformacyi.
On jest owocem kompromisu między niebem a zie
mią, zbieraniną niedorzeczności mistycznych i racyonali- |
zmu bez związku. Nie jest on człowiekiem, zrodzony bo-

wiem jest z dziewicy, która zostawszy matką, nie przestała
być dziewicą; nie jest człowiekiem, ponieważ umarłszy rze
czywiście, powstał z martwych nie mniej rzeczywiście;
nie jest człowiekiem, ponieważ miał moc czynienia cudów,
której nie posiadał nikt przed nim i nikt po nim, lecz nie
jest także Bogiem, nie jest bowiem jednobytnym i jednowiecznym z Ojcem i nie uważa się go za 2-gą osobę
Trójcy. To jest człowiek, który nie jest człowiekiem; to
jest Bóg, który nie jest Bogiem. Ponieważ nie jest ani
człowiekiem, ani Bogiem, ochrzczono go Bogiem-człowiekiem, co właściwie jest niedorzecznością.
Dla czego, nie będąc człowiekiem, urodził się bowiem
poza zwykłymi warunkami urodzenia, przyszedł na zie
mię? Aby wziąć na siebie grzechy ludzi, tłómaczą nam,
(lecz z pewnem zakłopotaniem) i aby „cierpieć* i „odpo
kutować* za ludzi winnych, chociaż był niewinnym i dla
tego właśnie, że był niewinny. To jest niedorzeczność nad
niedorzecznościami.
Nie zastanawiają się więc, lecz wolą mówić wraz
z teologiem genewskim Chaponniere, że cudowne przyj
ście Chrystusa jest odpowiedzią Boga „na okrzyk trwogi,
który się wznosi od ziemi ku niebu*, jest środkiem, któ
rego użył Stwórca, aby ponownie „ustalić według swego
uznania panowanie prawdy, sprawiedliwości i dobra*. Bóg
skazujący swego syna niewinnego na śmierć, ponieważ
znaleźli się ludzie grzeszni, to się nazywa u nich „ponownem ustaleniem panowania sprawiedliwości, prawdy
i dobra*.
Te niezmierne szaleństwa ciążą nietylko nad ludz
kością, niepokojąc jej sumienie, lecz także nad tymi, któ
rzy znękani i zbałamuceni nauczaniem, gdzie nienawiść
walczy o lepsze z niedorzecznością, uznali je i sami na
uczają. Nawet gdy przyszła chwila emancypacyi umy
słowej, wahają się wyzwolić i przyznać się publicznie do
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popełnionych błędów. Tem się tłómaczy, że tylu pasto
rów, tylu księży nie jest wstanie uwolnić się z więzów
podobnych nauk. Wolę uciekać się do dwuznaczników,
rojeń dyalektycznych, wykrętów, sofizmatów i pozostać
w niewoli. Lub też oswobodzenie odbywa się stopniowo,
jak się to działo n. p.: z Pecaut, Steeg, Colani: z po
czątku nieco przeczeń, później dużo kreśleń, nakoniec wy
zwolenie zupełne; odwrót swój osłaniają zwykle dypłomatycznem krasomówstwem, nieszczerą czołobitnością, po
bożną frazeologią, nie mającą podstaw y realnej. Nie prze
czy się stanowczo cudownemu urodzeniu, lecz się to
wyraża w żargonie gorszym od żargonu z Kany, stara
jąc się osłonić brak męzkiej stanowczości i odwagi dziwacznemi przenośniami; zamiast powiedzieć: „Jezus uro 
dził się w warunkach fizycznych takich, jak każdy z nas44
pisze się: „Bóg stworzył Jezusa z łona rodzaju ludzkiego44.
Nie przeczy się sprzecznościom i błędom w mowie i ide
ach Chrystusa, lecz się głosi, jak to uczynił Colani w swem
kazaniu o indywidualizmie chrześcijańskim, że błędy te po
pełnił Jezus rozmyślnie i świadomie, że był on bez wąt
pienia wszechwiedzącym, lecz nie chciał tego okazywać,
że wprowadził do swych słów rozmyślnie sprzeczności,
które są w stanie niepokoić umysły przez wieki całe, aby
okazać, że ma wzgląd na nasz rozum osobisty, że nie chce
być naszym papieżem. G dy— tak głosił Colani z wysokości
swej „katedry praw dy44— Jezus wypowiedział słowo jasne
i ścisłe, bądźcie pewni, że się znajdzie na innem miejscu
w Ewangeliach słowo sprzeczne z pierwszem; w ten spo
sób daje nam pełną swobodę...
Z łatwością mógłby Bóg pogodzić te obie prawdy
i zaoszczędzić apostołom wielu rozterek i kłopotów. Filo
zof pewnieby to uczynił. „Lecz Jezus jest więcej niż filo
zofem44. I podobna kazuistyka, godna najgorszych Jezuitów,
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stała się udziałem protestantów najbardziej wykształco
nych i odważnych!
Wszędzie słowo oszukańcze, zdanie zawikłane lub
wprowadzające zamieszanie, zastąpiło sąd ścisły i męzki.
Jak się uwolnić od podobnych to rtu r umysłowych? Jednak
wyzwolenia takie się zdarzały.
Niektóre z tych wyzwoleń miały pierwiastek nader
dramatyczny. Potrzeba czytać w „Życiu Krystyana Moerklin’a, przez dra Straussa opis obaw i cierpień, które
przebył ten człowiek dotąd szczerze wierzący, a który sto
pniowo przychodzi do szczerego wyznania bezbożności.
Te opowiadania są bardziej wzruszające, niż sławne opisy
powrotu ku prawdzie Joufroy’a i Scherer’a. Krystyan
Moerklin, zostawszy pastorem, z trw ogą spostrzega różnicę
między tern, co on wie, a tern, w co go nauczono wierzyć
i nauczać innych:
„Jeśli człowiek z ludu, przyzwyczajony do myślenia —
pisze on do jednego ze swych przyjaciół — przychodzi
do mnie z zapytaniem, co ja myślę o dyable i o pewnym
cudzie, sumienie moje jest w kłopocie, jakąby nie była
moja odpowiedź. Udając wierzącego, postępuje niegodnie,
tracę szacunek dla samego siebie; przeciwnie, gdy wy
powiem otwarcie moją myśl, mój słuchacz zapyta się,
dlaczego nauczam inaczej z kazalniey“. Pisze dalej: „My
czynimy różnicę między dogmatem a jego formułą; lecz
są formuły, które polegają bezpośrednio na słowach Chry
stusa. Przytoczę, jako przykład, istnienie dyabła i aniołów,
które zaprzeczać może tylko egzegeza, zadająca gwałt
prawdzie. W ten sposób powstają różnice w sposobie za
patrywania naszym i Jezusa. Czem się staje wtedy jego
powaga ?“
Krystyan Moerklin, jako człowiek uczciwy, chociaż
z boleścią w sercu, jednak z bohaterską szczerością, zrzekł
się obowiązków kościelnych i został profesorem w gim-
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nazyum w Heilbronn. „Czemże innem jest kościół i te 
ologia, powiedział on wtenczas, jak nie kłamstwem wykrętnem i przeciwnem naturze. Ja tęsknię za zdrowym
posiłkiem klasyków greckich i łacińskich".
Inny znów teolog niemiecki, imieniem Kindel, pod
dał się tym samym wpływom prawdy i chęci wyzwo
lenia, porzuciwszy dla wdzięcznej starożytności Aten
i Rzymu krainę judejską pustą i bezpłodną: „Niech się
kłócą o niebo stare kobiety, śpiewał on w swej radości
wyzwoleńca; w porównaniu z tobą, o, Ojczyzno, wszyst
kie światy podksiężycowe są próżnością. Myślcie nasamprzód o tej zielonej ziemi, gdzie tyle cierni sprawia nie
zliczone boleści. Cóż to szkodzi, jeśli się staniemy łupem
dyabła? Pracujmy tutaj ku wspólnemu dobru i niech na
szym hasłem będzie: wolność na ziemi!"
Kindel, który miał duszę szlachetną i umysł wy
kształcony i prawy, przejął się gorąco sprawą ludu w cza
sie Rewolucyi 1848 roku. W ędrował on od miasta do
miasta, jako apostoł wolności i braterstw a ludzi. Po po
rażce swego stronnictwa, stawiony przed sądem wojen
nym, później przed sędziami przysięgłymi, został skazany
przez pierwszy trybunał na dożywotnie zamknięcie w for
tecy.
„Tak, mówił on do swych sędziów, tak, stoję po
stronie biednych i uciśnionych przeciw możnym i boga- |
tym, wy powiadacie, że wśród mych przyjaciół — bie
dnych są ludzie o moralności wątpliwej. Cóż z tego?
W rzody proletaryatu mię nie trwożą i powiem, że nie
szczęśliwi nie są za to odpowiedzialni.
Nigdy zresztą nie można splamić myśli płodnej,
ponieważ kilku złoczyńców nią zawładnęło. Przestałem
być chrześcijaninem, aby być z socyalistami — obo
jętne czy są ateuszami czy nie — gdyż są prześladowani
i cierpią".

Jak we Francyi i Niemczech tak i w Anglii były
liczne wyzwolenia z więzów teologii. Duchowny angielski
Sterling, zbudowawszy swoją pobożnością kościół, w którym
był wikarym, nie wahał się napisać: „Wyznaję, aby pozo
stać wiernym prawdzie, że im więcej studyuję Stary Te
stament, tein więcej znajduję powodów do powątpiewania
0 wielkich cudach fizycznych; opisy zdają się być mało
autentyczne; powaga, na której się opierają, dość słaba,
1 nie wiem, jak właściwie pogodzić niedokładne wiado
mości o tych faktach z ważnością, którą im nadają..." Aby
pozostać wiernymi dawnym wierzeniom — powiada w dal
szym ciągu lojalny myśliciel — ludzie uciekają się do oszu
kiwania samych siebie. Ten jednak środek wzbudza odrazę
w sumieniach czystych lub w prost uczciwych:
„Szczerze wyznam, że jestem gotów uznać tak opo
wiadania Pięcioksięgu, jak historyę św. Pawła, byle tylko
dowody były jednakie. Jeśli się zaś ma przekonanie prze
ciwne, to uważam za złe nie wypowiedzieć swego zdania".
Sterling zapowiada z rzadką przenikliwością nieunikniony
upadek ortodoksyi angielskiej: „Przepaść, która dzieli
w Anglii kler od ludzi wykształconych naszego wieku,
pogłębia się coraz bardziej z dniem każdym i obawiam
się, że nie można będzie jej wypełnić. Z chwilą, gdy
zaczną myśleć w uniwersytetach, powstanie ogromny
ruch różnowierczy. Biblia, o ile w nią kto wierzy, jest
koranem Anglii, i pierwszym wynikiem przebudzenia się
umysłów będzie właśnie udowodnienie, że ona niczem innem nie jest, i tylko zabobon może ją szanować... Nasze
instytucye kościelne i nasza teologia z XVI. wieku nie
mogą zadowolnić umysłów. Wyzwolenie umysłowe jest
nieuniknione".
Bardziej ostre i bardziej namiętne są słowa innego
teologa angielskiego, Franciszka Newman’a, sławnego ze
swej „Historyi Państwa hebrajskiego“ ze swego talentu

333

pisarskiego, tudzież ze swych obszernych wiadomości filo- \
zoficznych i literackich. Włożył on do swej reto rty krv- \
tyka nasamprzód instytucye kościelne swego kraju: nie
pozostało nic nad mętny osad; później przyszła kolej
na dogmata kościelne: rozkładały są jeden po drugim
i ulatniały. Doniósł otwarcie o swoich wątpliwościach
i przeczeniach kilku przyjaciołom, którzy pozostali wie
rzącymi, a odpowiedzią były sofizmata, radyby być ostro
żnym, lub przekleństwa. Zobaczyłem wtedy — opowiada
Newman — na jakie narażam się prześladowania ze strony
społeczeństwa, lecz prawda zasługuje na to, aby jej po
święcić swój spokój. Tern gorzej dla potwarców. Po kry
tyce dogmatów, przeszedł Newman do krytyki faktów
biblijnych i ewangelicznych. Przez szacunek dla swej go
dności umysłowej nie wahał się po długiem i sumiennem
badaniu uznać, że większość twierdzeń chrześcijańskich
nader sprzeczna jest ze zdrowym rozsądkiem i historyą.
Jaką w artość przy zastanowieniu miały opowiadania o wy
klęciu węża, o pochodzeniu śmierci, o Arce Noego? Czyż
nie wzbudzi niesmaku lub odrazy w sumieniu każdego
zabójstwo Sisera przez Jaela, lub rozkaz Boga, dany Abra
hamowi, by poświęcił swego syna, i posłuszeństwo starca?
Czy to jest bajką dla dzieci, czy też opowiadaniem myl
nej apologii, owe uzdrowienie chorych przy pomocy odzieży,
która dotykała ciała św. Piotra?
Oto ludziom XIX. wieku pod pozorem zbawienia religijnego, ośmielają się podawać czardziejską przygodę
Jezusa, idącego po falach, i nędzny, bez godności moral
nej wynalazek o srebrniku, znalezionym w paszczy ryby.
Ośmielają się zaliczać w poczet ksiąg „świętych" ten
Nowy i Stary Testament, gdzie obfitują spory rabinackie,
pełne przesady i złej wiary, gdzie roi się od cytatów
przewrotnie użytych, dziecinnych i rozmyślnie fałszywych, j
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Newman nie ograniczył się tymi wywodami. Z od
wagą, która oburzyła jego współziomków i stworzyła mu
gorących przeciwników, ośmielił się pisać o osobie J e 
zusa to, co wielu wiedziało i myślało, nie śmiejąc wypo
wiedzieć. Kto bada — głosił on — w duchu prawdy źródła
ewangeliczne, musi uznać, że Jezus przedstawia się u nich
jako człowiek niedoskonały a nawet podstępny. Ewange
liści, aby ustalić jego domniemaną świętość, uciekali się
do zatajeń, nader widocznych lecz bezskutecznych. Prze
czytajcie w synoptykach rozmowy i zasady Jezusa: jak
są dziecinne i samolubne! „Coby pomyślano dzisiaj o czło
wieku, któryby sobie zrobił bicz z powrozów, aby wygnać
z kościoła swych przeciwników teologicznych, wymyśla
jąc im od gadzin i grożąc potępieniem !“. Uważanoby go
za w aryata lub potwora pychy. „Nadto, biorąc imię syna
człowieczego, jako swój ulubiony tytuł, Jezus dał do zro
zumienia, iż opierał swoje uroszczenia na siódmym roz
dziale z Daniela, t. j. na źródle apokryficznem, z którego
nie mógł korzystać człowiek dobrej wiary i jakiej takiej
wiedzy. Jezus, wsiadając na osła, aby wejść do Jerozolimy,
chciał wyzyskać na swoją korzyść proroctw o Zacharyasza.
Wydawał siebie za Mesyasza, oszukując naród dla zado
wolenia swej próżności, gdyż nic w jego osobie nie od
powiadało przepowiedniom o Mesyaszu“.
Bez wątpienia byłoby może lepiej —i Newman to wy
znaje —zamilczeć o tych rzeczach, ze względu na własną
korzyść i na spokój społeczeństwa. Lecz jeśli się powinno
mówić, gdy się wierzy, należy także mówić, jeśli się nie
wierzy. Niewiara wyzwala, łatwowierność upokarza. Tchó
rzami są ci, którzy się cofają przed obowiązkiem wypo
wiedzenia swego zdania, ponieważ ich słowa, któreby mo
gły wyzwolić słabych i oszukiwanych, będą niemiłe mo
żnym, chciwym i obłudnym, i narażą na oszczerstwa!
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Jakże się różnią te harde, płomienne a wzruszające,
słowa wyzwoleńca teologii protestanckiej od małostko
wych i interesownych wyrachowań sług dwuznaczności
teologicznej. Na dwuznaczność bowiem są skazani t. zw.
wierni domniemanym zasadom protestanckim. Jeśliby się
bowiem ośmielili raz mówić jasno, ich teologia znikłaby
wraz z jasnością ich mowy. Zresztą, tak mało w niej z a /
wartości!...
^
Postępując od odwotu do odwotu, od mętnej frazę
ologii do zawikłanej retoryki ortodoksia hugenotów doszła
do twierdzeń, które się równają odrzuceniu całego chrze
ścijaństwa opartego na historyi. Czyż nie twierdził jeden
ze znanych krasomówców tego stronnictwa, chętnie słu
chany profesor, w dziełku trudnem do czytania, iż jeśliby
cała na źródłach oparta historya Jezusa znikła, chrześcijanizm pozostałby.
Doszedłszy do tego stopnia wątpliwej wartości i pró
żnej gadaniny, stronnictwo przestaje żyć; znajduje się
w rozkładzie. Chrześcijanizm ortodoksów i chrześcijanizm wolnomyślny są na drodze do zupełnego upadku.
Chrześcijanizm liberalny podawał sumieniu ludzkiemu
tylko cień rzeczywistości, postać tak mglistą i niejasną,
że nie mogła na nic służyć. Chrześcijanizm ortodoksów
nie przynosi nic, nad pewną liczbę zawikłanych zasad, /
zdatnych jako tem ata dla sporów na zjazdach synodal
nych i konsystorskich.
W iara w powagę Pisma św., której się domaga o r t o / \
doksia —z zastrzeżeniem jednak praw a dla siebie, by zapo- \
mnieć o tern w każdej chwili — miałaby w razie przyjęcia
ten nieoczekiwany wynik, że Jezus i jego apostołowie
staliby się obojętni dla ludzkości. Rzeczywiście, gdy się
czyta z uwagą i bez uprzedzenia Nowy Testament, musi
się stwierdzić, że system opowiadania pisarzy apostolskich
zabija wszelkie zajęcie i wzruszenie.
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Życie Jezusa, przygody apostołów przedstawiają się
nam jak afisz sceniczny, gdzie wszystko jest oznaczone,
przewidziane, wskazane naprzód.
To nie jest ludzkość, która żyje, myśli, cierpi, wal
czy. Jeśli Jezus i jego uczniowie robią to lub owo, speł
niają ten lub inny czyn, to dla tego, aby spełniło się pe
wne proroctwo. Ten zasób proroctw do użytku opowiadacza sprawia często, że opis wywołuje, nawet w chwilach
najbardziej dramatycznych, skutek pełen komizmu ponu
rego lecz nieprzewidzianego. Jeśli Jezus na krzyżu prosi
o napój, to Ewangelia według św. Jana głosi „aby się
spełniły słowa Pisma św.“ Jeśli żołnierze biorą odzież
Chrystusa i dzielą „na cztery części, dla każdego żołnie
rza jedną część", jeśli biorą jego szatę, która była bez
szwów, z jednego kawałka od góry do dołu“, jeśli rzu
cają losy, „to aby się spełniły te słowa Pisma św.: Oni
rozdzielili szaty moje, i rzucali losy o moją odzież";
jeśli, wbrew rozkazowi żołnierzy nie „łamią nóg" ukrzy
żowanemu Nazarejczykowi, jeśli „przebijają mu bok
włócznią" co powoduje polanie się „krwi i wody", to aby
się spełniło proroctw o „żadna z kości jego nie będzie
złamaną" i aby się spełniły te słowa Pisma św.: „zobaczą
tego, którego przebili". „Jeśli Judasz zdradza Jezusa,
to dlatego — powiada św. Piotr w pierwszym rozdziale
Dziejów Apostolskich — aby się spełniło to, co Pismo św.
zapowiedziało naprzód o Judaszu". Judasz w ten sposób
staje się narzędziem opatrzności, poplecznikiem Boga
przeciw Jezusowi!...
/

TOŁSTOIZM.

Czyniono próby, owiane szlachetnym zapałem, aby
ocalić od rozbicia chrystyanizm. Najbardziej zajmującą
z nich jest próba sławnego pisarza rosyjskiego Tołstoja.
Tołstoj, mistrzowski powieściopisarz, rości sobie
prawo być dziejopisarzem i filozofem religijnym. Jaką
w artość ma to roszczenie? Rozmaite szkice, które ogłosił,
i które tyczą się życia i nauki Jezusa, ułatwiają nam od
powiedź na to pytanie.
Przedsięwzięcie sławnego autora: „Gdzie jest począ
tek i koniec zła, było trudne i niepewne. Wymaga, aby
je doprowadzić do końca, szczególnych wiadomości, zara
zem różnorodnych i rozległych, inteligencyi jasnej i gię
tkiej, umysłu ścisłego i niezachwianego.
Jezus a przynajmniej ostatni rok jego życia, należy
do historyi; to nie jest tem at „do wykrętów mistycznych“ ani powód do „ćwiczeń krasomówczych". Tołstoj
zapomniał o tern zupełnie. Prawda, że tylu innych teolo
gów uczyniło to samo!
Jeśli Jezus jest postacią historyczną, przedtem, niż
pisać o nim, niezbędnem jest zbadać dokładnie wartość
źródeł, mówiących o nim. Nie pisze się życiorysu, tak
jak się tworzy powieść, obronę lub oskarżenie w sądzie.
A. Bide: „Religie".
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Wyobraźnia, uprzedzenie, interes, miłość i nienawiść są
wykluczone. Należy przedstawić teksty autentyczne, lub
najbardziej autentyczne, i trzeba umieć rozróżnić w tych
tekstach legendy, wstawki lub dodatki zmyślone gwoli
tryumfu lub odrzuceniu pewnej zasady. To jest praca na
jeżona trudnościami, wymagająca nadzwyczajnej ścisłości.
Przedsięwzięto ją setki razy, dała początek tysiącom ksią
żek, z których najważniejszą i decydującą jest „Życie
Jezusa“ przez dra Straussa, cudo wiedzy, przenikliwości,
śmiałej i prawej niezawisłości.
Tołstoj zdaje się wcale nie podejrzywał, na czem
polega problem at historyczny, który tak śmiało roz
wiązał. Postąpił, jak mógł uczynić człowiek prawy
o dążnościach mistycznych i rewolucyjnych, o eruducyi
nader ograniczonej, prawie żadnej, który chcąc stawić
swe własne teorye lub nadać im blask boski, poddał się
powadze cytat niebezpiecznych, ułożonych bez metody
naukowej, tłómaczonych często w sposób dziwny i dzie
cinny, zapożyczanych z książek znanych jako święte. Za
pomocą kilku urywkowych zdań, bez złego zamiaru i w do
brej naiwnej wierze, przebrał on Jezusa na Tołstoja, idąc
za przykładem Renana, który niedawno w książce o świet
nej i wykwintnej retoryce, przebrał tego samego Jezusa
na Renana.
Chrystus Tołstoja jest łagodnym anarchistą, niezdol
nym skrzywdzić nawet muchę, pełnym czułości dla pol
nych kwiatów i ludzkiej nędzy: chce obalić wszystkie
władze, zrzeka się ojczyzny, odrzuca własność, potępia
religie, „ponieważ każda z nich podtrzymuje egoizm i wy
tw arza kłamstwo", głosi jako ideał wspólną własność, po
gardza gwałtem i zemstą, przeświadczony, że przez liczne
poddanie się i niezachwianą łagodność dojdziemy do anar
chii społecznej, jako początku Królestwa Bożego.
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Tołstoj wyobraża sobie, że są to zasady Ewangelii
i usprawiedliwia swoje wierzenie cytatami, jak niżej po
dano, gdzie objaśnia na swój sposób według nader dzi
wnej egzegezy, jeden z cudów Nowego Testamentu:
„Jezus udał się na puszczę i dużo narodu szło za
nim. Wieczorem przyszli doń uczniowie i zapytali: Jak
nakarmimy wszystkich?
„W tłumie byli tacy, którzy nie mieli nic, inni zaś
przynieśli z sobą chleba i ryby.
„W tedy rzekł Jezus uczniom swym:
„Dajcie mi wszystek chleb, który macie.
„A wziąwszy chleb, dzielił go między uczniów swoich,
którzy dawali drugim, a ci znowu szli za ich przykładem.
I wszyscy jedli chleb, jedni dawali drugim i nie mogli
zjeść wszystkiego. I wszyscy byli nasyceni.
„W tedy rzekł Jezus;
„Czyńcie tak zawsze. Najważniejszą rzeczą nie jest
dostać pokarm, lecz czynić to, co nakazuje wam duch,
który jest w was. Dajcie drugim to, co macie 1).
To jest zabawką dziecinną, która wzbudza uśmiech.
Dobry i zacny powieściopisarz słowiański nawet się nie
spostrzega, że przeinacza tekst, którym się posiłkuje, jako
dowodem dla swych zasad komunistycznych. Widocznie
•nadprzyrodzoność wprawia go w kłopot.
Wobec cudu, który przytacza (jak wogóle wobec
wszystkich innych cudów) może on zachować się tylko tro 
jako: uznać na podstawie a priori teologicznego; przeczyć,
w imię apriori filozoficznego; odrzucić na podstawie ba
dania historycznego, jako niedostatecznie uzasadniony.
Woli przeczyć tłómacząc, ponieważ jego tłomaczenie jest
przeczeniem. On zastępuje stwierdzenie czynu nadprzyrodzo
nego hypotezązapobiegliwości tłumu; ten będąc przewidują!) Życie i nauka Jezusa, według hr. Leona Tołstoja.
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cym nie odważył się udać na puszczę z pustemi rękami; lecz
zaopatrzył się w obfite środki żywności. Tylko - ponieważ
należało, aby jednocześnie z okazaniem miłosierdzia nastąpiła
wymiana żywności —kilku nieostrożnych nie przyniosło nic
z sobą. To jest egzegeza racyonalistyczna jaką uprawiali:
Eichorn, Stendel i Paulus. Tak według Stendla’a zdarzenie
z oślicą Balaam, jest opowiadaniem anioła; tak więc Jozue
nie kazał słońcu zatrzymać się, lecz rozkazał chmurze gra
dowej spaść na Amorejczyków i zgnieść ich. Podobnie, gdy
Ewangelia opowiada o Jezusie, iż pozostawał w pustyni
czterdzieści dni bez pokarmu, nie twierdzi przecież, iż nie
jadł on ani traw ani korzeni, a w szczególności nie po
wiada, iż Jezus nic nie pił. Stwierdzono bowiem, zauważa
Paulus, że człowiek może żyć tylko wodą i herbatą bez
pokarmu czterdzieści pięć dni. Dalej, wniebowstąpienie da
się wytłómaczyć hypotezą mgły, dzięki której udało się
Jezusowi zręcznie wymknąć i skryć po drugiej stronie
góry. To jest egzegeza według metody i zdolności umy
słowych sławnego Homais. Ten sposób przeinaczania
jest właściwym Tołstojowi, którego sposób myślenia jest
przecież często doskonały, którego serce jest pełne szla
chetnych uczuć, a wzniosłe sumienie i niezrównana bez
interesowność zasługują na miłość i szacunek. To dzie
cinne a zarazem dziwaczne postępowanie ma na celu wy
kazać tożsamość zasad Tołstoja z zasadami Jezusa.
Tołstoj, przestając używać fantastycznej interpretacyi,
ucieka się w takich razach do przytaczania urywków tek
stów. Ta metoda rozumowania, polegająca na dzieleniu
Biblii na kawałki i na przeistaczaniu jej w okruchy tekstów,
często nadużywana, a mniej starożytna, niż się zwykle są
dzi, jest nader korzystną dla nieświadomości, naiwności
i uprzedzeń. Tołstoj, który nie zawsze jest na wysokości
wiedzy, lecz jest bez zaprzeczenia prawym i szczerym,
używa tej metody w dobrej wierze, nie pytając wcale,
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czy ta metoda nie mogłaby być użyta i zwrócona przeciw
niemu.
„Jezus —powiada on —„podkopuje podstawy państwa,
reiigii, narodow ości i powołuje się na teksty; dobrze;
lecz są inne teksty, gdzie poszanowanie władzy jest jasno
potwierdzone: „Oddajcie cesarzowi, co jest cesarskiego'1,
tutaj Jezus zdaje się do tego stopnia dbać o to, aby nie
wywołać zgorszenia, odmawiając zapłaty podatku, że ucieka
się do jednego z najbardziej uderzających cudów Nowego
Testamentu, aby dostać pieniędzy: jest nim cud ze srebrni
kiem. Nadto, jeden z najsławniejszych uczniów Chrystusa,
św. Paweł, daje rady chrześcijanom współczesnym, które
w pewnych razach uważać można jako rozkaz niewolni
czej uległości: „Bądźcie posłuszni władzom, one pochodzą
od Boga“.
Tołstoj powołując się na wiersze, zapożyczone z Ewan
gelii, wiersze które noszą wybitne ślady neo-platonizmu
powiada: „Jezus potępia świątynie, wszystkie obrządki reli
gijne". Lecz w innych Ewangeliach i w innych tekstach
on głosił, że „przyszedł budować, nie zaś burzyć". W ten
sposób można rzecz prowadzić dalej do nieskończoności,
przeciwstawiając każdemu z przytoczonych tekstów inne
przeciwne.
Lecz po co? Cóżbyśmy tern udowodnili? Przecież
w ten sposób nie pisze się czyjegoś życiorysu i nie wy
jaśnia się jego zasad. Aby naszkicować z pewnem pra
wdopodobieństwem życie Jezusa, należałoby zebrać wszyst
kie podania żydowskie, chrześcijańskie, pogańskie, sumien
nie je sprawdzić, przyjąć tylko to, co ściśle sprawdzono
i potwierdzono. W tedy doszłoby się do stwierdzenia, że
działalność osobista i zasady Nazarejczyka polegają, zwła
szcza na wierze w koniec świata, na nadziei, że po prze
wrocie ziemskiem bezpośrednio nastąpi tryumfalne zja
wienie się Chrystusa na obłokach i przyjście nowego nie-
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b iesk iego królestw a. Ta nadludzka i przeeiwludzka m o
ralność, wynikająca z p ojęć m arzyciela, nadawała się dla
państwa o podstaw ach nietrw ałych i przejściow ych, a nie
dla św iata o istnieniu nieskończonem .
N ieuctw o i brak związku, które psują system Toł
stoja, tern są trudniejsze do w ytłom aczenia, że Tołstoj,
reform ator sp ołeczn y o cechach m istyka i historyka, o racyonalizm ie dziecinnym , nie uznaje żadnego cudu, lecz
w ierzy raczej w boskość, napełniającą w szechśw iat, niż
w B oga u osobion ego i niezrozum iałego. On rozpatruje
jako istoty czysto ludzkie w szystk ie osobniki, które na
stępow ały po sobie na ziemi. One m ów iły, m yślały, dzia
łały w edle natchnienia, które każdy z nas też m oże w so 
bie odnaleźć i które spotykam y w różnym stopniu u ludzi
w szystkich czasów i krajów.
Nic nie ma do zarzucenia tej nauce; lecz po co, b ę 
dąc Tołstojem , troszczyć się o podania, które się źle zna
i które się tłóm aczy na opak, a nie zadow olić się tern,
by przem aw iać w imieniu Tołstoja?

CYWILIZACYA W SPÓ ŁCZESNA
I PROTESTANTYZM.

Czy protestantyzm z większem prawem, niż kato
licyzm, może kusić się o kierownictwo przeznaczeń spo
łecznych ludzkości?
Często okazał się on nader surowym dla starego
rzymskiego Kościoła; osądzał go w słowach, równających
się zupełnemu i niemiłosiernemu potępieniu. Dla tych —
mówił Edmund Scherer, w czasie, gdy był jednym z przewódców duchownych protestantyzmu, w epoce, gdy pisał
Listy do swego proboszcza, arcydzieło ironii, wiedzy
dyskusyi wykwintnej i głębokiej, równe Provenciales Pascal’a — dla tych, którzy umieją wznieść się ponad na
miętności sekciarskie, nie ma widoku bardziej przykrego,
jak współczesny katolicyzm, z jego bezsilnością, z jego
dziecinnymi paradoksami, złą wiarą w polemice, bezwzglę
dnością stronniczego umysłu, brakiem moralności polity
cznej, klerem fanatycznym i ciemnym, pracą, poświęconą
oczernianiu wszystkiego... Katolicyzm nosi na czole wszyst- \
kie znaki upadku. Z wielkich ruin naszej epoki jest on
je d n ą z najdziwniejszych i najzupełniejszych.
A protestantyzm czy też nie uległ temu prawu upadku
śmierci, który doprowadził katolicyzm do najzupełniej-
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szej ruiny. Z punktu widzenia doktryn, rozpadł się na
okruchy, rozluźnił się, obrócił w nicość. Z punktu widze
nia politycznego i społecznego u narodów i rządów, które
go reprezentują, splamił się barbarzyństwem, okrucień
stwem, dzikim i jadowitym cynizmem. Pycha, pycha pietystów, ten rodzaj dumy obrażającej i okrutnej, którą rodzi
wiara, że się znajduje w szczególnych i uprzywilejowanych
stosunkach z „Bogiem", przystała do narodów protes
tanckich. Oni już doszli do tego, że nie wiedzą, nawet nie
podejrzywają plamy, która ich poniża, czyniąc złymi i nie
ubłaganymi. O ile oni panują, o ile trzymają władzę w swo
ich rękach — wszystko dobrze. Oni „pracują z Bogiem". Co
poczytywanoby innym za złą w iarę, kradzież, zabójstwo,
rzeź, staje się u nich rzeczą słuszną i świętą. Czyż nie są
oni, jak niegdyś Żydzi, „wybrani"? Czyż nie mają oni
w „ich Bibliach" i w „ich towarzystwach biblijnych" upo
ważnienia do pierwszeństwa i panow ania?1). Należy, aby
wszystko „drżało" przed pietystą niemieckim; należy, aby
się wszystko uginało przed pietystą angielskim. Duma, na
cechowana duchem gnębienia i prześladowania słabych,
przemawia, rozkazuje, a oni są jej posłuszni. Wobec naj
straszniejszych zbrodni międzynarodowych kapłani zgo
dnie głoszą, aby je usprawiedliwić i przyklaskiwać, aby
!) Pisarz protestancki, Wiktor Cherbuliez, w jednem z naj
znakomitszych swych dzieł „Meta Holdensis1* skreślił nader wymo
wnie i trafnie stan duszy pewnych pietystów ewangelickich:
„Wybaczcie lekkomyślnym, oni powetują jutro zło, które wy
rządzili wczoraj. Obawiam się najwięcej tych, którzy źle czynią
z przekonania. To o nich powiada Paskal, że nikt nie jest szelmą
tak zupełnie i tak wesoło, jak ten, który nim jest z przekonania.
„Jezuici mają grubą skórę. Możliwem jest, że oni wymyślili
piękny sposób sprzeniewierzać się swym obowiązkom ze spokojnem sumieniem; jednak musiałem sobie powiedzieć, że kazuistyka
uprawiana jest w wielu krajach, gdzie Jezuici nie są chętnie widziani.
W tych krajach spotykamy umysły, które wytężają swą zdolność,
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wtrącić „hejże na niego" do swych pobożnych upomnień
i śpiewów.
Czyż nie ułożył kapłan angielski, Jameson, Reverendissimus, kapłan brygady szkockiej, a propos wojny
w Transvaalu, tej apologii spustoszenia, pożogi i rzezi:
Wojna potrw a jeszcze długo. Mnie się zdaje, że my
się nie zatrzymamy wcześniej, jak zrównawszy wszystko
w kraju z ziemią. Wtedy, ma się rozumieć, rzucą nam
w twarz dawne przysłowie: „tam, gdzie siali śmierć, na
zywają to pokojem". Lecz ten wróg pobudza mię do nu
dności. (I am sick of this foe). Chciałbym jak najprędzej
nie znaleźć tutaj nic nad spustoszone pola i spalone domy.
Wielkie nieszczęścia wymagają nadzwyczajnych środków.
Aby uleczyć upartego Bura, należy się uciec do narzędzi
chirurgicznych pod postacią pożarów i miecza".
Czyż nie radził członek „Stowarzyszenia ewangelicz
nego Związku", w chwili, gdy żołnierze „jego królowej
i jego króla", palili folwarki, zamykali kobiety i dzieci
w obozach głodu i śmierci, zadawali ostatnie ciosy dwóm
małym Republikanom z surowem i spokojnem okrucień
stwem, czyż nie radził „buntownikom" tak „bezbożnym", {
że się nie chcieli ugiąć przed panowaniem angielskiem,
uznać nakoniec „słowo Chrystusa, św. Pawła", nakazu- /

aby znaleźć dobre powody dla usprawiedliwienia tego, co się jak naj- \
mniej daje usprawiedliwić. Tam widzimy innych, którzy pogardzają
zw ykłą codzienną moralnością ludzi uczciwych; oni puszczają ją \
przez alembik, a otrzymana tym sposobem kwintesencya moralna,
upoważnia ich do pozwolenia sobie pewnych wolności, których
zwykły śmiertelnik sobie odmawia. Inni zaś posługują się swoją religią, która jest szczerą, aby uświęcić swoją chciwość. Czyny ich
najbardziej interesowane są dziełem pobożności. Ci, dzieci Boga,
uważają całą ziemię za swoje dziedzictwo i, przekonani, że niebo
poleciło im troskę o odebranie tego, co źli zabrali, napadają ze łzą
w oku na ich dobra, aby je sobie przywłaszczyć.
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jące poszanowanie bardziej silnego, posłuszeństwo wobec
możnego ?
„Nowy Testament, powiada ten protestant ewange
liczny, nie zawiera w sobie ani jednej zgłoski, któraby obo
wiązywała chrześcijanina stawiać ponad wszelkie względy
niezależność polityczną swego kraju. Ten rzekomy obowią
zek nie znajduje się w spisie zobowiązań chrześcijańskich.
Apostoł Paweł zaliczyłby go do pierwiastków świeckich
i „cielesnych", on widziałby w nim bałwochwalstwo, które
stawia instytucyę ludzką ponad zakon Ewangelii.
Przypatrzcie się przykładowi, który nam daje apo
stoł. Będąc gorącym patryotą, zgodziłby się poddać wy
klęciu dla zbawienia swego narodu, a przecież nie oka
zuje najmniejszej sympatyi zwolennikom Rzeczpospolitej
żydowskiej. Nie dość na tern, stawiony przed starszymi
Synhedryonu, odwołuje się nawet do cezara. On uznawał
więc powagę tego rzymskiego rządu, który gwałtem i tak
niesprawiedliwie wcielił Palestynę. Tern chętniej uznałby on
w naszych czasach panowanie o wiele łagodniejsze Angli
ków, którzy wcielili Rzeczpospolite burskie. Niemożliwem
jest przedstawić sobie apostoła, mówiącego swoim współ
ziomkom: „W imieniu Boga obowiązani jesteście raczej za
bić wszystkich swych nieprzyjaciół i zginąć wszyscy co do
jednego, niż się poddać pod czyjeś panowanie. „Wy wiecie
dobrze, że Jezus Chrystus również nie życzył sobie, aby jego
naród powstał przeciw cezarowi. Te fakta wystarczają, aby
potępić z punktu widzenia chrześcijańskiego upór Burów.
Jakiem prawem mogą oni prowadzić wojnę, zupełnie po
dobną do tej, do której prowadzenia Ewangelia nie upo
ważniała Żydów. Zgodzimy się z tern, że wszyscy Apo
stołowie, wszyscy chrześcijanie pierwotnego Kościoła byli
pod tym względem jednego zdania.
W dwa lub trzy lata po śmierci Pawła milion Żydów
zginęło marnie podczas oblężenia Jerozolimy. Nie tylko
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nie uratowali swej niezależności narodowej, lecz stra
cili naw et jej resztki. Świat obszedł się bez Rzeczy
pospolitej żydowskiej, postępował bez niej i postępuje
wciąż, i zdaje się, nie bardzo żałuje jej zniknięcia. Ze
wszystkich względów uczyniliby lepiej fanatyczni ziomko
wie Apostoła, gdyby byli podzielali jego zapatrywania. Czyż
nie jest występnem i nierozsądnem chcieć iść za ich przy
kładem ? Można służyć Bogu także w kraju zabranym, a to
jest rzeczą najważniejszą. Jezus Chrystus żył i zbawienie
świata dokonało się w kraju zabranym!"
Ewangelia protestancka, tłómaczona według życzeń
zwycięzcy, staje się Ewangelią nikczemności, gdy zwraca
się ku słabym i zwyciężonym, a jest Ewangelią okrucieństwa,
gdy zwraca się do możnych. Można łatwo odgadnąć, do
czego może doprowadzić w pewnych okolicznościach po
dobna nauka, usprawiedliwiana tekstami biblijnymi; z je
dnej strony będzie niesprawiedliwość zaborcza i zabójcza
narodów, które są zawsze w porządku z Bogiem (co jest
rzeczą najważniejszą), gdy tryumfują par fas et nefas;
z drugiej strony — zrzeczenie się wszelkiej myśli o niepod
ległości i o godności u ujarzmionych, jeśli będą posłuszni
pobożnej radzie, którą im dają: pozostać wiernymi naukom
„Jezusa i Ewangelii".
Mniejsza o to, jak to próbowano przedstawić te wy
jątkowe wypadki okrucieństwa, któreby można przypisać
oddzielnym jednostkom. Ten w ykręt nader dogodny,
któregoby mógł także używać katolicyzm i wszelka nietolerancya, nie może tutaj na nic się przydać. Mamy
przed sobą stan cywilizacyi całego narodu protestanckiego,
wyniki wiekowego wychowania biblijnego, zbrodnię mię
dzynarodową, oklaskiwaną przez ogromną większość na
rodu, zatwierdzoną przez parlament, aprobowaną przez
władzę królewską. Mamy przed sobą stan duchowy
całej społeczności protestanckiej, który doprowadził
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do składania boskiego prawie hołdu królowej, która,
panując pół wieku w kraju często nawiedzanym nędzą,
zaoszczędziła na pieniądzach danych do rozdania, miliony,
gdy tuż obok niej umierano z głodu; mamy przed sobą
kraj religijny, ewangeliczny, gdzie spotykamy obyczaje
najbardziej despotyczne i dumne, najmniej braterskie,
przesiąkłe próżną małostkowością, najbardziej plutokratyczne i bezwzględne dla bliźnich, jeśli bliźni nie jest
protestantem i Anglikiem. Podobny naród pomimo owych
biblii, rozpowszechnianych w milionach egzemplarzy lub
też dzięki tym bibliom, może rościć sobie prawo do
zgniecenia innych narodów; lecz jeśliby chciał kiero
wać ludzkością, to zobaczy, że powstanie przeciw niemu
straszne wspomnienie jego niesprawiedliwego egoizmu.
Jak katolicyzm, a może jeszcze bardziej pomimo wiary
w moc swoją, opartą na pieniądzach i brutalnej sile, jest
on ruiną, „najzupełniejszą i najdziwaczniejszą4*.
A czyż nie jest moralną ruiną niemiecki protestantyzm
ze swym monarchą, znanym z rojeń bez związku, który
kilkakrotnie próbował swych sił w roli kaznodziei. P rze
konany o swej szczególnej zażyłości z Bogiem (od któ
rego jedynie jest zależnym), czyż nie wystąpił niedawno
a propos Chińczyków z mową, w której górują instynkta
dzikiego zwierza, przygłuszające w zupełności instynkta
ludzkie i zwracające naszą myśl ku najgorszym okrucień
stwom, przypisywanym katolicyzmowi.
„Nie dawać pardonu! Precz z litością! Precz z wię
źniami! 2 tymi, którzy wpadną w wasze ręce, o żołnie
rze niemieccy, postąpcie, jak zechcecie! Tak jak Hunnowie przed tysiącem lat pod wodzą swego króla Etzel’a
zyskali sławę, która dzisiaj, zda się, wzbudzać w nas
trwogę, tak samo okrutnymi niech się okażą Niemcy
w Chinach, aby żaden Chińczyk nie śmiał wam spojrzeć
w tw arz44...
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Jakie ma znaczenie dla tych, którzy umieją myśleć,
podobny rezultat polityczny i moralny protestantyzm u ?
Czy nie znajdujemy się wobec bankructwa rządów Starej
Europy, opartych na boskich, ewangelicznych i biblijnych
prawach ? Czy nie patrzymy na upadek religii, niezdol
nych powstrzym ać zło, lecz zawsze gotowych błogosławić
mu, jeśli zwycięża ? Gdyż nie należy się łudzić pod tym
względem, lub starać się oszukać opinię za pomocą baśni.
Jeśli np. we Francyi katolicyzm okazał się niewolniczym i ule
głym wobec wjrstępnego zamachu stanu 2-go grudnia,
jeśli arcybiskup Bonnefoy-Sibour błogosłowił krzywoprzysiężcy i zabójcy Rzeczypospolitej, jeśli zasłużył na
ten wiersz W iktora Hugo:
„Precz, to nie od wina kielich twój czerwony",

to czyż konsystorz protestancki okazał się bardziej
dumnym? Między pochlebczymi adresami, które otrzymał
ten człowiek, urządzający masowe egzekucye na Bou
levard Montmartre, ten złodziej dóbr rodziny Orleanów,
mało jest tak niskich, jak adres konsystorza z Nimes.
Można tamże, nie szukając długo, odnaleźć w tajnej korespondencyi cesarskiej szczególne listy z prośbami, które
powinny były pozostać w ukryciu; znajdujemy w nich
podpisy kaznodziei protestanckich, którzy się chlubią
dzisiaj niezawisłością.
Do tak godnych pożałowania wyników doszedł
chrześcijanizm po 18-tu wiekach. Rządy, które się opie
rają na dogmatach lub powołują się na prawo ludu
i osobnika, pozwalają bez najmniejszego protestu na stra
szne masowe zabójstwa. One puszczają wolno zabójcę,
a niekiedy oddają mu cześć. Trapione chciwością i pożądliwością, które uważają za dążenia narodowe, rządy te,
albo występnie egoistyczne i dumne, albo występnie głupie,
wierzą w prawność kradzieży, którą powodzenie uświęca
i w trw ałość zdobyczy, zroszonych krwią ofiar.

\
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Mylą się. Jedynym wynikiem będzie, iż staną się
z dniem każdym bardziej znienawidzone, bardziej nieuży
teczne. Na odpowiedni koniec po podobnem stwierdzeniu
nie potrzeba będzie długo czekać. Sumienie narodów wi
dząc, że religie i rządy zaniedbują obowiązki, lub nie są
zdolne je zrozumieć, zada sobie pytanie, czyż nie lepiej
obejść się zupełnie bez religii i rządów. Ku czemu one
służą, jeśli pod ich spokojnem okiem płynie potokiem
krew niewinnych, jeśli się rabuje i w pień wycina słabe
narody, a one nie podnoszą nawet ręki, aby powstrzymać
rozboju. Czyż takie czyny, postępowanie, taka współwina,
wynikająca z bezczynności, nie dowodzą, że prawo spra
wiedliwości i solidarności moralnej nie istnieje, że jedy
nie uznanem jest prawo pięści i gwałtu i silniejszego,
uświęcone przez rozmaite Kościoły ? Ponieważ rządy
europejskie i chrześcijańskie uzurpują sobie prawo gnę
bienia słabszych, to słabszy słusznie może się uciekać do
podstępu i do wszystkich środków ucisku. Ząb za ząb,
oko za oko! Bądźcie ostrożni: masowe zabójstwa bez
karne lub wysławiane wywołują zabójstwa pojedyńcze
i zmniejszają odrazę, którą wzbudzały czyny anarchistów.
Anarchia moralna rządów logicznie pociąga za sobą anar
chię moralną osobnika. W imię jakich zasad będziecie ją
zwalczać ? To stwierdzenie bankructwa chrześcijanizmu
narzuca się z taką siłą, że pewien protestant ewangeliczny
w samej Genewie, w tym protestanckim Rzymie napisał,
czuł się zniewolonym moralnie napisać te prawdziwe, lecz
smutne słowa: „Oto dziewiętnaście wieków żyjemy pod
panowaniem nauk, które czerpane w prost ze źródła, są
doskonałe, lecz pod wpływem namiętności i chciwości
straciły swój pierwotny sens, aby się przystosować do
naszych upodobań. Z tego wynika, że nie dały one tego,
czego się od nich oczekiwało. One głosiły miłość, a wojny
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szalały; braterstw o — a nienawiść i rozdział panuje wśród
nas. Narody chrześcijańskie, najbardziej chrześcijańskie,
popełniają najokropniejsze czyny w Chinach, w Afrycej
na Filipinach; wszędzie potrochę. W jednem miejscu krew
płynie strumieniem, aby pomścić kilku misyonarzy, jakby
Chrystus powiedział: wy się mścić będziecie; gdzieindziej
znowu - w imię interesów, których się nie ogłasza, ponie
waż są rzeczywiście nieogłaszalne. Co tylko robimy, ro
bimy dla cywilizacyi, dla postępu. My idziemy w ciemnie
afrykańskich lasów, aby je oświetlić naszem światłem.
My gnębimy, zabijamy, urządzamy rzezie dla dobra, my
głodzimy, trujemy, ogłupiamy dla dobra. A gdyśmy dowoli ogłupili, ogłodzili, pozabijali, powyżynali i przygnę
bili, wtedy bijemy w dzwony i z rękami czerwonemi
jeszcze od krwi przelanej, idziemy do domów modlitwy —
najwyższe bluźnierstwo — aby podziękować Bogu za
jego dzieci na śmierć skazane, za jego dzieci obrócone
w niewolników, za jego dzieci przesiąknięte naszymi wy
stępkami, za naszych braci, śpiących w prochu mogił.
Jeśli takie widowisko dają i dawały nam narody, które
głoszą, że żyją według przykazań Chrystusa, jakże się
dziwić, że zdarzają się odszczepieńcy, ludzie, którzy się
zwracają gdzieindziej, aby szukać i może znaleźć coś
lepszego".
Jeśli stwierdzenie czynów barbarzyńskich, popełnio
nych przez narody protestanckie, odznacza się prawością,
to podane usprawiedliwienie jest zwodniczem. Jak to ?
To tylko dlatego, że źle zrozumiano nauki (nie autenty
czne i sprzeczne) założyciela (legendarnego) chrześcijań
stwa. stworzyło ono pod rozmaitemi swemi postaciami
już to, jako kościół oparty na powadze — katolicyzm; już
to, jako kościół wolnego badania - protestantyzm , stwo
rzyło ono współczesną cywilizacyę. Czyż należy skazać
rodzaj ludzki jeszcze podczas 19 wieków na nowe bada-
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nia teologiczne, katolickie, protestanckie i różnowiercze ?
I w jakim celu ?...
Rodzaj ludzki już wyczerpał długi kredyt, dany ko
ściołom różnych nazw, wyrosłym na gruncie pełnej baśni.
Kościoły te miały przez wiele wieków setki milionów
w swoich rękach, aby dopomódz do zwycięstwa swoim
naukom. Co się tyczy wojen, to stan społeczny stworzony
przez nie, jest tak przerażający, jak stan za czasów Da
wida, króla „według serca Bożego“ w czasie wojen z Amonnitami. One zrosiły ziemię krwią rzezi: rzezią odszczepieńców, rzezią Albigensów, rzezią w noc św. Bartłomieja,
rzezią protestantów przez katolików, katolików przez
protestantów, rzezią różnowierców i żydów. Kościoły te —
wierne słowom Jezusa — dzieliły narody, rodziny, pobu
dzały ojca przeciw synowi, brata przeciw bratu. Najszla
chetniejsi i najwięksi umysłem i nauką odwrócili się od
nich lub zwrócili się przeciw nim, lud zaś rozczarowany
popadł w obojętność, hypokryzyę lub nienawiść.
Aby pozostać wierzącym, należy w kościele kato
lickim zgodzić się na niewolnictwo serca i umysłu. Aby
pozostać wierzącym w kościele protestanckim, gdzie prze
wagę ma pieniądz, należy także pozostać łatwowiernym
i uległym. Chrześcijanizm historyczny lub dogmatyczny
nie może być religią szerokich mas, ponieważ, jak to zau
ważył pastor Mouchon, teolog hugonotów z ostatniego
wieku, aby umieć stworzyć sobie pewną religię osobistą,
„należałoby mieć możność osądzić autentyczność ksiąg
świętych, sposób, w jaki do nas doszły, należałoby roz
począć badanie, czy te księgi nie są zmienione. Badanie
to należałoby wykonać z największą ścisłością, uwzglę
dniając najmniejszy nawet zarzut. Czyż możnaby powie
dzieć bez spełnienia tego warunku, że się poznało do
wody chrześcijaństwa ? Czyż nie będzie się zawsze powo
ływać na słowa drugich ? Czyż taki chrześcijanin nie
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byłby zupełnie podobny do człowieka, który mniema być
geometrą, ponieważ uznaje twierdzenia Euklidesa, nie
będąc jednak w stanie śledzić jego udowodnienia. Takim
właśnie jest chrześcijanizm ludu, tj. tego ślepego tłumu,
który idzie w ślady tych, co go prowadzą, uznaje wszystko
bez rozumowania i wyboru, będąc protestanckim w Ge
newie, katolickim w Rzymie, mahometańskim w Kon
stantynopolu."

A. Dide: .Religie"

23

KATOLICYZM I W I E D Z A ,

Byłoby niedostatecznem powiedzieć, że chrześcijanizm
nie da się połączyć z wiedzą, należy dodać, że są one
względem siebie wrogo usposobione. Chrześcijanizm pró
bował zabić wiedzę, ta zaś zabije chrześcijanizm.
Historya dostarcza dość dowodów, że katolicyzm i wie
dza są dla siebie wrogo usposobiene. Starożytność dawała
zupełną swobodę dyskusyom naukowym; Archimedes na
początku swej książki zatytułowanej „O płaszczyznach“ mógł
napisać bez obawy prześladowań lub oskarżenia słowa,
w których znajduje się wskazówka obrotu ziemi naokoło
słońca: „Większość astronomów nazywa świat kulą, której
środkiem jest środek ziemi, i której promień równa się odle
głości ziemi od słońca. Aristarchos z Samosu podaje to
mniemanie, starając się je zbić: według niego świat ma być
o wiele większy; on przypuszcza, że słońce jest nieruchomem, tak jak i gwiazdy, i sądzi, że ziemia obraca się
naokoło słońca, jako środka, i że wielkość sfery gwiazd
stałych, której środkiem jest środek słońca, jest taką, że
obwód koła opisywanego przez ziemię znajduje się na ta
kiej odległości od gwiazd stałych, jak środek koła od jego
obwodu". Nicetas, według Cicerona, wierzył w obrót ziemi;
według podania Plutarcha, podobne zdania mogli swobo-
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dnie wygłaszać i nauczać Pitagorejczyk Filolaus, Herakłit
z Pontu i Ekfanton. Chrześeijanizm zwycięzki zabronił
w imieniu Biblii głosić „tak godną potępienia herezyę".
Gdy w XVI wieku Kopernik wypowiedział z wielką potęgą
wiedzy, lecz z niezliczonemi ostrożnościami prawdę, prze
widzianą przez Archimedesa, Kościół zganił jego dzieło.
Trybunał „indeksu" potępił formalnie wiarę w obrót ziemi.
Książka o obrotach ciał niebieskich była zakazaną donec
corrigatur. W XVII wieku dzieła, które stwierdzają ruch
ziemi, znajdują się w spisie książek zabronionych w imie
niu prawdy chrześcijańskiej. Bossuet — „wielki Bossuet" —
powątpiewa, aby „słońce mogło być niegdyś przytwierdzone
w środku nieba na rozkaz jednego człowieka". W r. 1736
O. Boskowich w dysertacyi, drukowanej w Rzymie, czyni
to wyznanie:
„Dla mnie, pełnego szacunku dla ksiąg świętych i dla
orzeczenia św. Inkwizyeyi, ziemia jest nieruchomą". Gdy
w roku 1829 Warszawa wzniosła pomnik jednemu z naj
sławniejszych swych synów, Kopernikowi, duchowieństwo
odmówiło udziału w uroczystości, i napróżno Towarzystwo
przyjaciół nauk oczekiwało na nabożeństwo uroczyście za
powiedziane w kościele św. Krzyża.
Gdy w sto lat po śmierci Kopernika, Galileusz podjął
na nowo tezę „Obrotów ciał niebieskich", dopełniając ją
i wzmacniając nowymi dowodami, prześladowanie religijne
zwróciło się ku jego książkom i osobie. Teolodzy starali
się zgnieść go cytatami z Biblii i Ewangelii: „Gdy Jozue—
mówili oni — zabronił słońcu poruszać się w stronę Gabaon, Bóg, usłuchawszy jego głosu, zatrzymał słońce
w środku nieba. Tegoż przecie nie można ani nie wiedzieć,
ani zapomnieć. Więc to słońce się porusza. Czyż można
zatrzymać to, co jest nieruchomem? Gdy czas cofał się na
zegarze Achazowym, wróciło się słońce dziesięć stopni.
Izajasz, natchniony przez Boga, był pełen mądrości,
23*
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przed którą nie mogło się nic skryć. On wiedział p ra
wdę! Coby mu szkodziło wypowiedzieć ją jasno! Twier
dzić przeciwnie, że ziemia się obraca, to sprzeciwiać się
księgom świętym, których nauki należy przyjąć pod karą
przekleństwa". Galileusz, który obstawał przy swoim „błę
dzie", pozwany został z Florencyi do Rzymu, aby tutaj
odwołać swe twierdzenia. Miał wtedy siedmdziesiąt lat,
był chorym: lekarze byli zdania, że stan jego jest roz
paczliwy, lecz papież Urban VIII okazał się nieugiętym,
Galileusz musiał się udać do Rzymu, jako winny mniemań,
sprzecznych z Pismem Św., dyktowanym ustami samego
Boga, ex ore Dei“. Stawił się więc przed sądem Inkwizycyi i tam, wobec kardynałów i prałatów kongregacyi,
usłyszał wyrok, którym zabrano jego dzieło a jego sa
mego skazano na więzienie św. Inkwizycyi, na przeciąg
czasu, zależny od dobrej woli Jego Świątobliwości.
Musiał wypowiedzieć następujące odwołanie, które
mu podyktowano:
„Ja, Galileusz, w 70 roku życia, na kolanach przed
Waszemi Eminencyami, mając przed oczyma Święte Ewan
gelie, które dotykam własnemi rękoma, odwołuję, prze
klinam, nienawidzę błąd i herezyę o ruchach ziemi".
Papież, kardynałowie, biskupi, Kongregacya kładli
wagę na to, aby poniżyć wiedzę w osobie starca, który
był człowiekiem genialnym. Kościół zrozumiał, że chciano
zburzyć niebo kościelne, niebo Rodzaju i Ewangelii, niebo
Jezusa, św. Pawła i Apostołów — to niebo, podstawę
jego bytu i panowania.
Wąskie, ściśle umiejscowione, prawowierne niebo
pomimo papieży i kardynałów było blizkiem upadku, zbu
rzenia, wyrzucenia na cztery strony nieskończoności. Na
nic się nie przyda poniżające odwołanie, do którego znie
wolono Galileusza. O tym maleńkim wszechświecie Biblii,
która poddawała wszystką władzę człowiekowi, a raczej
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pewnym ludziom wybranego narodu, o tej ziemi rzeko
mym środku świata, Kopernik ośmielił się twierdzić, że
nie jest ona dźwignią ruchów niebieskich; Kepler a po
nim Galileusz utrzymywali, że ona jest planetą między
wielu innymi w nieskończonej przestrzeni światów drugo
rzędnych i gwiazd; Newton dalej prowadząc dzieło, odbie
rając wszelką podstawę istnieniu cudów jako sprzecznych
z prawami uznanemi za nieugięte, odkrył i ściśle określił
prawo, kieiujące ruchami ciał niebieskich, ruchami harmo
nijnymi i na wieki uregulowanymi. Nakoniec przyszedł
Laplace, budując swój system świata z zupełną pogardą
dla wszelkich hypotez teologicznych i odpowiadając pyta
jącym, dlaczego nie wymienił Boga w swojem dziele: „Nie
potrzebowałem tej hypotezy“.
”
W spaniałe słowo D iderofa: „Rozszerzcie Boga", La—
place i jego poprzednicy zastosowali do nieba biblijnego.
Niebo Mojżesza i proroków, niebo pięcioksięgu, Wnie
bowstąpienia Chrystusa, niebo, z którego schodzą anioło
wie i na które się wchodzi na wozie ognistym, niebo
średnich wieków i dziewicy z Salette i Lourdes — ów
namiot lazurowy przetkany gwoździami z dyamentów, poza
którem się ukrywał m ajestat stworzyciela i orszak Serafimów, było bezpowrotnie rozdarte przez brutalny cyrkiel
matematyka. Niebo stało się w przyszłości prawdziwie nieskończonem, zawierającem miliardy światów i słońc, które
wszystkie w swych ruchach posłuszne są prawom, wyni
kającym z nich samych.
Spróbójcie więc, mając przed sobą ten widok, któ
rego wyobraźnia nie jest zdolną objąć, zacieśnić zrządze
nia boskie do jednego czynu apokryficznego lub legen
darnego, który się spełnił przed XIX wiekami w małej
mieścinie tej maleńkiej kuli, na tej ziemi, która jest
tylko atomem wiecznie poruszającym się w nieskończonej
przestrzeni, ledwie widoczną placówką w nieskończoności
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światów niebieskich, więzieniem tak wązkiem, iż można
je przebiedz w kilka tygodni i nad którą, na 9 tysięcy
metrów u góry unosi się śmierć, niewidzialna i nieuni
kniona.
Kościół nie potrzebował czynić zbytnich wysiłków,
aby zrozumieć, że „herezya“ Kopernika i Galileusza za
grażała jego panowaniu. Dlatego porywa on przed swoje
religijne trybunały Giordana Bruno, który ogłosił dzieło
0 nieskończoności wszechświata i światów, „naukę sprzeciwia
jącą się słowom Pisma Św., wrogą objawionej religii,
szczególnie co się tyczy planu odkupienia".
Po dwóchletniem więzieniu w ciemnicach Rzymu,
Bruno był uznany winnym, wyklęty i oddany w ręce świe
ckie. Odmówił odwołania. Znane są jego piękne słowa
skierowane ku sądziom: „Być może, że w większej trwodze
wypowiadacie swój wyrok, niż ja go słucham".
Spalono go w Rzymie, 16 lutego 1600 r. na zwykłem
miejscu autoda-fe.
Lecz aby uwolnić Kościół od uczonych, którzy go
atakowali, należałoby spalić zbyt wielu ludzi. Kler hiszpań
ski i sobór z Salamanki mogli dręczyć Krzysztofa Kolumba
1 potępiać w imieniu Ewangelii, Pięcioksięgu i Ojców to,
co było „niereligijnego" w projekcie odkrycia nowego
świata; mogli się oburzać na Magelana, że dowiódł swymi
podróżami, że ziemia wbrew wierzeniom biblijnym nie
było płaską powierzchnią, lecz miała postać kuli. Tem go
rzej dla piekła, jeśli nie miano gdzie je umieścić. Sprawa
ziemi, środka świata i nieba ściśle ograniczonego była
bezpowrotnie przegrana.
Napróżno Kościół, zwyciężony i wywłaszczony ze
swego lenna niebieskiego, próbował skryć swą porażkę,
utrzymując, że to ziemia jest nieruchomą, i że to gwiazdy
i słońce obracają się koło niej, ponieważ, mówił, Bóg
nie tworzy nic na próżno, i wszechświat, o czem nikt nie
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wątpi, stworzony jest dla człowieka! Wynalazek teleskopu
pokazał całą nicość podobnego rozumowania i niedo
rzeczność rojeń teologicznych wyszłych z Rodzaju i Ewan
gelii.
Utraciwszy niebo, Kościół chciał udowodnić, że zie
mia i człowiek są właśnie tern, za co go mają księgi św.
i Kościół sam. Bóg, powiada księga Rodzaju, stworzył
świat w 6 dni, a człowiek, dodają one, wyszedł z rąk Boga
6-go dnia w stanie doskonałości. Pomimo wyklęć, pomimo
potępienia i indeks’ow Kościół w walce z nauką o ziemię,
tak jak to było w walce o niebo, został zwyciężony.
Czyż nie było to straconą grą wobec ciągłego po
stępu i wyników, osiągniętych przez wolne badanie, chcieć
z wymysłów starego żydowskiego pisma zrobić księgę
nauki, prawdy i zbawenia:
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
„A ziemia była pusta i próżna; i ciemności były nad
głębokością i Duch Boży unaszał się nad wodami:
„I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość: i stała się
światłość.
„I ujrzał Bóg światłość, że była dobra; i podzielił
światłość od ciemności.
„I nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą, I stał
się wieczór i zaranek, dzień jeden.
„I rzekł Bóg: Niech się stanie utwierdzenie między
wodami, a niech przedzieli wody od wód.
„I uczynił Bóg utwierdzenie, i przedzielił wody które
były pod utwierdzeniem, od tych, które były nad utwier
dzeniem. I stało się tak.
„I nazwał Bóg utwierdzenie Niebem. I był wieczór
i zaranek dzień wtóry.
„Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są
pod niebem, na jedno miejsce: A niech się ukaże sucha,
I stało się tak.
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„I nazwał Bóg suchą Ziemią: A zebranie wód prze
zwał Morzem. I widział Bóg, że było dobrze.
„I rzekł: Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dawające nasienie: i drzewo rodzajne, owoc czyniące według
rodzaju swego, któregoby nasienie było w samym sobie
na ziemi. I stało się tak.
„I zrodziła ziemie ziele zielone; i dawające nasienie
według rodzaju swego; i drzewo czyniące owoce i mające
każde z nich nasienie według rodzaju swego. I widział Bóg,
że było dobrze.
„I stał się wieczór i zaranek, dzień trzeci.
„I rzekł Bóg: Niech się stanie światło na utw ierdze
niu nieba, a niech dzielą dzień od nocy; i niech będą na
znaki, i czasy, i dni, i lata:
„Aby świeciły na utwiedzeniu nieba, a oświecały
ziemię. I stało się tak.
„I uczynił Bóg dwie świetle wielkie: Światło większe,
aby rządziło dzień, i światło mniejsze, aby rządziło noc;
i gwiazdy.
„I postawił je na utwierdzeniu nieba, aby świeciły
nad ziemią, żeby rządziły dzień i noc, i dzieliły światłość
od ciemności. I widział Bóg, iż było dobrze.
„I stał się wieczór i zaranek, dzień czwarty.
„Rzekł też Bóg: Niech wywiodą wody płaz dusze
żywiącej, i ptactwo nad ziemią pod utwierdzeniem nieba.
„I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką duszę
żywiącą i ruszającą się, którę wywiodły wody według ro
dzaju ich; i wszelkie ptactwo według rodzaju jego. I wi
dział Bóg, że było dobrze.
„I błogosławił im mówiąc: Roście i mnóżcie się,
i napełniejcie wody morskie; i ptactwo niech się mnoży
na ziemi.
„I stał się wieczór i zaranek, dzień piąty.
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„Rzekł też Bóg: Niech zrodzi ziemia duszę żywiącą
według rodzaju swego: bydło, i płaz, i bestie ziemne, w e
dług rodzajów swoich. I stało się tak.
„I uczynił Bóg bestye ziemne według rodzajów ich,
i bydło, i wszelki ziemiopłaz, według rodzaju swego. I wi
dział Bóg, że było dobrze.
„I rzekł: uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na po
dobieństwo nasze: a niech przełożony będzie rybom mor
skim, i ptactw u powietrznemu, i bestyom, i wszystkiej
ziemi, i nad wszelkim ptactwem, którzy się płożą po
ziemi.
„1 stw orzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje
i na wyobrażenie Boże stworzył go: mężczyzną i biało
głową stworzył je.
Że dla utrzym ania powagi takiej teogonii, zapoży
czonej prawdopodobnie u Assyryjczyków, podobnej a może
niższej od rojeń dziecinnych, jakie znajdujemy u wszystkich narodów starożytności, przelewano krew, palono na
stosach, zapełniano więzienia, zaludniano drogi wygnań
cami, dowodzi tylko w sposób straszny, jak zgubnym był
wpływ umysłowości assyryjskiej lub żydowskiej na świat
chrześcijański. Żaden z wymysłów tej teologii hebrajskosyryjskiej nie ostał się przed probierzem badania. Ani hypoteza ziemi stworzonej przed 6 tysiącami lat, ani hypoteza stworzenia powszechnego w ciągu 6 dni, ani hypoteza człowieka wychodzącego doskonałym z rąk Boga
i według jedynie możliwej interpretacyi tekstów — wycho
dzącego w stanie mieszańca, nie mogła być utrzymaną
naw et przez teologów najbardziej zdecydowanych nie cofać
się przedtem, co Cels nazywał baśniami starych ludzi.
Kościół, który z początku prześladował, w końcu porzucił
własną sprawę i poddał się, lecz próbując stosownie do
swej zwykłej dyplomacyi dać coś w zamian za zrzeczenie
się. A więc ogłosił — zmuszony i zniewolony oczywisto-
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ścią — że nie należy brać słowa dzień, używane przez
autorów Pięcioksięgu (ich było bowiem więcej nad jeden)
w swem zwykłem zastosowaniu. Dnie stawały się, według
tej interesownej i dogodnej interpretacyi periodami tw o
rzenia dowolnej długości. Porzucono także chronologię,
według której przeszłość liczyła tylko 6000 lat. Co do
człowieka, o jego przyjściu na ziemię przez fia t specyalny,
o jego pierwotnej doskonałości wiodą spory dotychczas
lecz mniej pewnie, z przekonaniem, które każe myśleć
0 gasnącej lampie. I można przewidzieć dzień, gdzie Ko
ściół zmieniając słowa, uzna za swoje, znane zdanie Karola
Vogt’a: „Lepiej pochodzić od wydoskonalonej małpy, niźli
od zdegenerowanego Adama“.
Niebo biblijne znikło, a i ziemia biblijna się wali
1 znika.
Jak daleko jesteśm y od czasów Tertuliana, który
w swojej Apologii mówił, że nie należy nic dodawać i nie
ujmować z ksiąg Mojżesza, w których „Bóg zamknął, jak
w skarbcu, całą religię żydowską a tern samem i całą
religię chrześcijańską". I dodawał: „Te księgi święte po
uczają nas, że Bóg wskrzesi martwych i rozkaże im wziąć
ponownie swe ciała; później da im szczęśliwość, wieczność,
lub skaże je na ogień piekielny.
Piekło, to jest ogień podziemny, który ziemia za
myka w swych wnętrznościach. Piekło biblijne, niebo ko
ścielne, ziemia kościelna: wszystko obróciło się w nicość.
Czyż warto było prześladować Galileusza i palić
Giordana Bruno?!

W IEDZA I P R O T E S T A N T Y Z M .
Nawrócony zrzekł się wiedzy dla
wierzeń. Stał się mniej szczerym wzglę
dem prawdy.
Edmund Scherer.

Reformacya nie ograniczyła się ogłoszeniem „po
wagi Pisma“ w rzeczach moralności i religii: ona roz
szerzyła tę powagę na filozofię, wiedzę pod wszystkiemi
jej postaciami. Biblię uznano nieomylną nawet do mine
ralogii i nauk przyrodniczych i zając według „ksiąg
świętych" był przeżuwaczem. Godny pożałowania Michał
Servet poznał na swoją niekorzyść, że nie wolno w Ge
newie swobodnie filozofować, a nieco później Jean Jaques
Rousseau zrobił doświadczenie mniej straszne, lecz po
dobne; jego książki spalono na placu publicznym po od
czytaniu wyroku potępienia. Doniesienie generalnego pro
kuratora Jean Roberta Tronchin’a, kończące się wnio
skiem prześladowania Rousseau i jego książki „Emila"
zawierało te słowa, świadczące o teologicznej nietolerancyi
protestantów. „Rousseau w swojem dziele rozpatruje
w sposób nader śmiały religię objawioną, główny przed
miot wychowania. Podnosi zuchwałą ręką zasłonę jej
tajemnic. On mierzy dogmata według własnego widzi
misię. On nie podkopuje osnowy religii, lecz stara się
zupełnie otwarcie ją obalić. Chciałby zniszczyć jej najsil
niejsze podpory: proroctwa i cuda.
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Wmieszanie się oprawcy było niezbędnem, aby uka
rać podobne zbrodnie duchowe. Pomyślcie tylko: „podnosi
zuchwałą ręką zasłonę jej tajemnic!..."
Więc 19 czerwca 1762 r. wykonawca wyroku w yso
kiej sprawiedliwości genewskiej porwał i spalił „Emila"
przed bramą ratusza.
Dwaj obywatelowie małej Rzeczypospolitej, Karol
Pictet, członek rady dwustu i księgarz Emmanuel Duvillard, którzy protestowali przeciw wyrokowi na Rousseau,
byli uwięzieni i skazani prosić o przebaczenie Boga
i wielmożnych panów tudzież pozbawieni praw obywatel
skich, pierwszy na rok, drugi na 6 miesięcy. Luter,
o usposobieniu mało krwiożerczem, wyzywał zwolenni
ków Aristotelesa od „gąsienic i wszów" których należałoby
zgnieść i obdarował samego A ristotelesa przymiotnikami
ewangelicznemi „prawdziwy czart", „sykofant", „książę
ciemności . Za naszych czasów omal że nie wygnano
z kościoła biskupa angielskiego Colenso, który musiał
znieść ciężkie zarzuty, którego jeden z pastorów francu
skich nazwał „kłamcą przeciw Duchowi św. i ludziom"
za to, że ośmielił się powątpiewać o prawdziwości i auten
tyczności Pięcioksięgu, tej dziwacznej książki, w napisaniu
której Mojżesz nie brał żadnego udziału, zmyślonej przez
znaczną liczbę autorów, przerabianej podczas wielu stu
leci, pełnej sprzeczności, której 10 pierwszych rozdziałów
sąkompilacyą, zapożyczoną z mitologii rozmaitych narodów.
A przecież tę książkę przez wieki wychwalali pro
testanci jako źródło wiedzy; jeszcze dzisiaj wielu z nich,
aby JeJ bronić, starają się stawiać przeszkody coraz bar
dziej oczywistej teoryi transformizmu. Jeden z protestan
tów, duchowny, zapominając zdanie Tertulliana, że dawność pewnej nauki „jest najgłówniejszą oznaką jej pra
wdziwości", zarzuca transform izmowi, że jest zbyt starą
teoryą, głoszoną przez szkoły Jonii, przez Eleatów, przez

Leukippa, Demokritosa, Strabona, Epikura, Anaxagoresa,
Aristotelesa, na nowo odgrzebaną w XVIII i XIX w. przez
Buffon’a, Goethe’go, Lamarck’a, Geoffroy Saint-Hilaire’a,
Moleschott’a, Darwina, Martens’a, Karola Vogt’a. I to ma
bye powodem do uwierzenia twierdzeniom Pięcioksięgu,
do głoszenia wraz ze „sławnym doktorem Buchland’em",
ze teoretycy transformizmu rozumują jak ludzie, których
umysł i wzrok zamącone są winem.
Nikt nie będzie miał rozumu, jeśli nie będzie tak
głupim jak my — zwykł mawiać bratanek de Rameau’a.
To wrogie usposobienie wzlędem nauki, ta „wiara"
w najmniej naukową z książek, jest ścisłym obowiązkiem
teologów protestanckich, wiernych zasadzie powagi Pisma
św. *) Z chwilą, gdy się przypuszcza, że stara książka,
pisana przez ludzi, którzy nie mogli nawet przeczuwać
ile prawdy i ile błędów zawierały ich rojenia, staje się
książką dyktowaną przez Boga, natchnioną przez Boga,
z chwilą tą stajemy poza obrębem wiedzy, dając jej za
wzór i granice śmiałe wymysły, przeczucia dziecinne
lub szalone. Robi się z Biblii łoże Prokusta, na którem
się kładzie wolne badanie, aby je krępować i kaleczyć,
jeśli się sprzeciwia twierdzeniom „świętej" księgi, lub
też przystosowuje się odkrycia tak, „żeby i słonie przedpo
topowe musiały chwalić Mojżesza".
Teorya o powadze Biblii pociąga za sobą postawie
nie tego, kto ją uznaje, niżej z punktu widzenia wiedzy
nietylko od ludzi, których zadaniem jest wolne badanie,
lecz mniej od istot najbardziej upośledzonych. Smutnym
lecz jasnym dowodem tego jest historya biskupa angli
kańskiego Colenso, z taką nienawiścią szkalowanego przez
--------------!) W r. 1873 w New-Yorku, Stowarzyszenie Ewangelickie
Protestanckie rzuciło rodzaj klątwy na wiedzę — „tego szatana prze
branego w anioła światła".
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pastora Poulain’a. Anglia, jak wiadomo, utworzyła w obszer
nych swych koloniach znaczną liczbę stolic biskupich.
Są biskupi nietylko w Kaplandzie, Kalkucie, Sydneju,
lecz także w Labuan i Honolulu. Te stolice są właści
wie siedzibą misyonarzy. Podobnego rodzaju biskupstwo
utworzono w r. 1854 w kolonii Natal i powierzono je
nader znanemu teologowi, doktorowi Colenso. Ten, jak
się należało spodziewać, bardzo poważnie wziął się do
dzieła, które mu powierzono. Pierwszą jego troską było
nauczyć się języka tubylców. Wkrótce opanował go w zu
pełności i wydał gramatykę i słownik tego języka.
Później zajął się nauczaniem mieszkańców tych da
lekich krain, wykładając im prawdy anglikańskiego wy
znania. Te rzekome prawdy dałyby się sprowadzić do
wierzenia, które było urzędowem w anglikańskim ko
ściele: Biblia jest książką natchnioną i każde z jej słów
jest słowem Boga samego. Mając umysł powolny i meto
dyczny, sądził doktor Colenso, że należy najsamprzód
przetłómaczyć na użytek neofitów 5 pierwszych ksiąg
Starego Testamentu, znanych, jak to każdy wie, pod
nazwą Pięcioksięgu. Lecz tutaj odegrał się jeden z naj
bardziej dziwnych dramatów duchowych, jaki może już
od wieków nie miał miejsca.
Uczciwy i prawy doktor Colenso udał się do Natalu,
aby nawrócić tubylców, lecz stało się przeciwnie, tubylcy
nawrócili jego, a mówiąc ściślej, zniszczyli prawowiemość
jego anglikańskich wierzeń. Colenso opowiedział tam
dziwną historyę ze wzruszającą prostotą. „Przy tłómaczeniu Pięcioksięgu uciekłem się do pomocy kilku intelligentnych Zulusów. Ci poczciwi tubylcy, zbliżeni swem
życiem pasterskiem i przyrodą kraju do warunków życia
starożytnych izraelitów, dzielili się często ze mną swojemi
naiwnemi spostrzeżeniami. Doszliśmy właśnie do historyi
potopu; mieliśmy czytać opis tego olbrzymiego okrętu,
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w którym znalazły schronienie egzemplarze wszystkich
ziemskich zwierząt, czworonogich, ptaków i płazów.
„A czyż to wszystko prawda, wykrzyknął jeden z Zulu
sów; czy to prawda, że w Arce znajdowały się wszystkie
zwierzęta i że Noe miał je wszystkie z czego wyżywić —
zwierzęta dzikie, drapieżne i inne ?M Zarzut w swej pro
stocie był nader trafny. Colenso był zmieszany. Podobne
zarzuty powtarzały się często przy sposobności wydarzeń
zbyt nieprawdopodobnych, jakie zawiera Pięcioksiąg.
Biskup Natalu był zbyt szczerym i zbyt uczciwym
człowiekiem, aby igrać z prawdą i zadowolić się sofizmatami i ustępstwami sumienia i umysłu. „Bóg mi
świadkiem, wołał, że spędziłem dużo chwil strasznych,
gdy czytając Biblię i spotykając błędy i sprzeczności,
że przychodziłem do przekonania, że niemożliwem jest
wierzyć w nieomylność tej książki. Czułem z goryczą,
cała moja wiara, wpojona mi przez mych nauczycieli, go
towa runąć. A czyż mogłem sprzeciwiać się oczywistości
i poświęcić sumienie tradycyom nauczania. Uznałem, że
prawda zwyciężyła mię, jeśli bowiem prawda nieraz bywa
boleśną, kłamstwo i hypokryzya są zawsze poniżające/*
Straciwszy wiarę przy wykonywaniu swego zawodu
misyonarza, doktor Colenso uważał za swoj obowiązek
opowiedzieć swe przejścia w książce, która jest wzniosłą
i szlachetną spowiedzią. To było powodem ogromnego
skandalu w całej Anglii.
Skandal ten stał się tern większym i dłuższym, że
stanowisko kościelne Colenso było nader wysokie. Biskup
błądził, biskup anglikański burzył podwaliny wiary! Co
lenso nietylko ważył się poruszać błędy naukowe i histo
ryczne ksiąg tak dziwnie zwanych świętemi, a które w rze
czywistości są zbiorem piśmiennictwa żydowskiego, lecz
poruszał także moralność indywidualną i moralność spo
łeczną Biblii. Bowiem i na tym punkcie jego przekonania
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uległy zmianom pod wpływem prostych rozumowań tu 
bylców Afryki południowej, których miał nawracać. „Pe
wnego wieczoru, opowiada on, tłómaczyliśmy prawo
Mojżesza. Doszliśmy do ustępu, który pozwala panu bić
niewolnika aż do śmierci, pod warunkiem, że śmierć nie
nastąpi bezpośrednio.
„Nie zapomnę nigdy zdziwienia i oburzenia, z ja
kiem jeden z pomocnych mi tubylców dowiedział się, że
słowa te wyrzekła istota najwyższa i najmiłosierniejsza,
którą nauczałem jego czcić. Cała jego dusza oburzała się
na tę myśl.
Colenso był popularnym w Natalu. Nadano imię jego
miejscowości, w której pobliżu Anglicy ponieśli sromotną
porażkę. Lecz ta afrykańska popularność nie towarzy
szyła mu do Londynu; gdy powrócił, przyjęto go obelgami,
oszczerstwami. Klerykali wykonywali swoje rzemiosło
oszczerców; Colenso spełnił swój obowiązek uczciwego
człowieka i przyjaciela prawdy. Postępując według swego
sumienia zadał ortodoksyi anglikańskiej cios niemniej
straszny, jak wieśniacy Transvaal’u dumie militarnej tej
biblijnej nacyi.
Ta zresztą zawsze zasługiwała na ocenę podobną tej,
jaką wypowiedział o Szkocyi historyk angielski Buckie
w swej fiistoryi cywilizacyi w Angiii. „Nie ma kraju cy
wilizowanego, gdzieby tak mało rozumiano tolerancyę,
gdzieby tak były rozpowszechnione bigoterya i prześla
dowania" J).
Stan niższości umysłowej i wrogiego usposobienia
do wiedzy, w jakim się znajdował Colenso względem
Zulusów, podobny jest stanowi duchowemu pastorów pro
testanckich, gdy w czasie nabożeństwa z kazalnicy od
czytuje wyznanie wiary t. z. apostolskie. Od pierwszych
J) Buckle: Hist, cywil, w Anglii, tom V., p. 345
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słów powołują się oni na legendę hebrajsko-syryjską,
stwierdzając bezzwłocznie potem wiarę swą w rzeczywi
stość ziemi biblijnej, piekła biblijnego, nieba biblijnego,
fizyologii biblijnej. Oni w ierzą— powiadają sami — „w zej
ście Jezusa do piekła" w jego „wniebowstąpienie", w przy
szłe jego przyjście na ziemię, gdy porzuci „prawicę Boga",
i oni wierzą — według ich słów — w „zmartwychwstanie
ciała".
Wobec tej wystawy pseudo-wierzeń pomimo woli
przypominają się słowa Renana, zwrócone do ks. Coynat:
„Zerwanie stosunków z moim przyjacielem Renanem, opo
wiada ks. Coynat, nastąpiło dopiero w r. 1847 i to w spo
sób tak przykry, że wspomnienie o tern boleśnie i głęboko
utkwiło w mojej pamięci. Podczas odwiedzin u mnie
w domu des Carmes, gdzie po złożeniu egzaminów pań
stwowych mianowano mię profesorem, zaczęła się roz
mowa jak zwykle o kwestyach, które od lat dwóch były
przedmiotem naszych dysput i korespondencyi. Rozmowa
stała się nieco żywszą jak zwykle, gdy Renan z niezwykłem u niego podnieceniem w prost podał w wątpliwość
szczerość moich przekonań religijnych, wołając trzykrot
nie : „Nie, nie, n ie! Pan nie wierzy, że Jezus był Bogiem,
na to ma Pan zbyt wiele rozsądku" J).
Wyobrażenie o niebie ściśle umiejscowionem, o ziemi
płaskiej pod którą się znajduje piekło, o Bogu, do któ
rego się udaje w odwiedziny cieleśnie i którego się po
rzuca, aby powrócić na ziemię, wyobrażenie o „ciele"
w nicość obróconem od wieków, którego cząstki przemie
niły się w setki innych rozmaitych ciał, a które pomimo
tego ma powstać i zmartwychwstać — wszystko to jest
utw orem wyobraźni tak szalonej, że w wieku XIX, po Ko*) Renan wczoraj i dzisiaj przez księdza Cognat pp. 216 i 217.
A. Dide: „Religie*.
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perniku, Galileuszu, Newtonie i Darwinie nie można nie
stawiać pytania o szczerość, jeśli ktoś wierzy w te rzeczy.
Jeśliby przynajmniej wierzący odznaczali się tolerancyą i skromnością! Lecz oni są skorzy do powątpiewania
o każdej szczerości, która nie jest ich własną i do ucie
kania się do obelg i hańbiących oskarżeń. Jeden z nich,
p. de Coninck, nazwał publicznie „linoskokiem", pastora
Fontanes w Hawru za to, że czytał z kazalnicy pewne
artykuły wyznania apostolskiego, nie wierząc w nic. Inny
znów, wzmiankowany już pastor Poulain drukował nastę
pujące obelgi na swego kolegę pastora Colani:
„Jednym z najsmutniejszych dowodów, na który mo
żemy się powołać, aby usprawiedliwić nasze oskarżenie
o dwulicowości, jest sposób postępowania p. Colani: W pe
wnego rodzaju wyznaniu wiary, które się znajdowało mię
dzy papierami wysłanymi do ministra wyznań, celem po
parcia swej kandydatury na katedrę profesorską w Strassburgu, p. Colani wyznaje, że wierzy jak reformowani
w zbawienie przez łaskę, w Ewangelię jako objawienie
dane człowiekowi od Boga, które nigdy nie będzie prześcignione co do swej prawdy boskiej, bezwzględnej, wie
cznej; że on wierzy, iż Jezus jest jedynym Zbawicielem
ludzi, i że przyjmuje 2 zupełnem poddaniem się każde słowo,
które on wypowiedział co do swej osoby, posłannictwa i swego
stosunku do Ojca. Jeśli się zważy, że to wyznanie było
napisane prawie jednocześnie z tezą p. Colani o Jezusie
Chrystusie i wierzeniach mesyanicznych za jego czasów, to
trudno nie przypomnieć sobie smutne słowa Henryka IV:
„Paryż wart m szyu. Trudno jest także nie przypomnieć
sobie tę uwagę jednego z historyków łacińskich, że utrata
prawdziwego tekstu słów łączy się zwykle z utratą sensu
moralnego i jest znakiem głęboko sięgającego zepsucia
moralności społecznej".

Te obelgi od pół wieku jak i dotychczas zasilają
polemikę protestantów . Wy „kłamiecie*4 i kłamiecie dla
pensyi, powiadają protestanci - ortodoksi protestantom li
beralnym, gdy czytacie z kazalnic Credo apostolskie, po
nieważ nie wierzycie ani w boskość Jezusa Chrystusa,
ani w jego cuda. Wy kłamiecie, i to dla zysków i pano
wania, odpowiadają protestanci liberalni, gdy głosicie z ka
zalnicy, że wierzycie w zejście do piekła i zmartwych
wstanie ciała.
„Co się tyczy ortodoksów, którzy mi odmawiają prawa
pozostawania w kościele, powiadał pastor Coquerel, i którzy
mi krzyczą: „Wystąp pan z kościoła, ponieważ nie wie
rzysz w Credo apostolskie" to im odpowiem: „Wystąpcie
wy sami, ponieważ także nie wierzycie". Nie próbójcie
ugiąć mię pod jarzmo, gdy sami nie chcecie go nosić. Nie
wkładajcie na mnie, jak uczeni w piśmie, potępieni przez
Jezusa, gniotących ciężarów, gdy sami nie chcecie poru
szyć końcem palca" *).
Obustronnie oddawano się godnym podziwienia ćwi
czeniom kazuistycznym, aby usprawiedliwić żądania nie
do przyjęcia. To budujące widowisko skończyło się wzajemnemi oskarżeniami tego rodzaju: „Wy czynicie z domu
modlitwy jaskinię łotrów", pisał niedawno pobożny orto
doks, zwracając się ku wolnomyślnym; a W y — odpowia
dali ci ostatni, czynicie z niego niezdrowe pustkowie, skąd
uciekają wszyscy dbali o swe zdrowie i godność umy
słową. Wy wyszydzacie Boga i Jego Syna — mówili pier
wsi; Wy zarzuciliście zdrowy rozsądek, wolne badanie
i wiedzę — odpowiadali drudzy. „W ierni" zaś nie wie
dzieli zbytnio, co mówić. Co do płacących podatki, ci p ła -.
ciii w dalszym ciągu — bez zapału.
1) Historya Credo, przez pastora Athanazego Coquerel’a Syna
stron. 113.
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Potrzebaby mieć pióro Teofila Gautier’a, lub Flaubert’a,
aby opisać ten labirynt, w którym błądzili, starając się
przytem zbałamucić wierzących, doktorowie obydwóch
stronnictw. Ze strony liberalnych chciano zamienić chrześcijanizm w mistycyzm, w przeczucie nie dające się wy
powiedzieć, w proroctwo przyszłości, w słowo nieśmiałe,
które wymawiają jasno tylko w sferach nieznanych...
Religia mających omamy, lunatyków, glossologów — takiem
był ideał protestantyzmu „naukowego". Ortodoksi zaś wi
dzieli tryumf swych nauk w przyjęciu przez wszystkie
sekty z zamkniętemi oczyma przenośni Credo apostol
skiego.
Jeden z ich teoretyków i to z bardziej poważanych,
pastor Ernest Naville, proponował pogodzić religię i wie
dzę, używając interpretacyi, które nie będąc ściśle ani
religijnemi ani też naukowemi, mogłyby zadowolić
wszystkich.
„Dzień Wniebowstąpienia —nadmienia on - uwzględnia
Kościół, aby przypomnieć chwilę, w której Pan po daniu
ostatnich wskazówek uczniom swoim, porzucił ich, aby
powrócić do swego Ojca. Nie pytajmy napróżno o rodzaju
tych miejsc, dokąd Chrystus wstąpił, ponieważ podobne
pytania nie są do rozwiązania. Nie będziemy się zatrzy
mywali przy tern przenośnem wyrażeniu, zapożyczonem
ze zwyczajów ludzkich, które oznacza potęgę: „Siedzieć
na prawicy Boga“.
Wyrażenie „do piekieł" jest dwuznacznem; piekło,
w liczbie pojedynczej oznacza „miejsce, przeznaczne na
mękę potępionych"; piekła, w liczbie mnogiej „miejsce,
gdzie się znajdowały dusze, które Pan ma uwolnić po
swojej śmierci". W tern drugiem znaczeniu użyto to słowo
w Credo. Słowo to jest tutaj równoznacznem w „przed
pieklem", któreby mogło je zastąpić zupełnie dobrze.
Można uniknąć dwuznaczności, zapożyczając z greckiego,
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jak to czynią niektórzy współcześni autorowie, słowo
„Hades" *).
Ten godny politowania wykręt, nie mający ani zna
czenia ani sensu, daje możność istnieć jednej najważ
niejszej rzeczy: Wierze w umarłe niebo Biblii. To niebo
kościelne, to niebo pięcioksięgu i anti-naukowych Ewan
gelii, to niebo umiejscowione, za którem się kryje Bęg
określony i osobowy jest niezbędne dla chrześcijanizmu.
Bez niego bowiem niema zjawienia się anioła dziewicy
Maryi, Elżbiecie, niema baśni o cudownem urodzeniu,
niema odwiedzin Jezusa przez wysłańców niebieskich,
niema wniebowstąpienia, siedzenia na prawicy Boga, ani
też wielkiej lub małej nadprzyrodzoności. Jeśli bowiem
niebo jest nieskończonem, a Bóg bez granic, jak należy
rozumieć te ciągłe podróże istot cudownych poprzez
przestrzenie bez granic, o których prawie na każdej stro
nicy wspomina Nowy i Stary Testament. Wydarzenia,
które miały miejsce po zmartwychwstaniu, nie są już ta
jemnicą religijną, lecz godnymi pożałęwania wymysłami
marnego urojenia.
| ,
Z drugiej strony, jeśli się pogarcza temi legendami
i cudami, jeśli się odmawia „księgom świętym" wszelkiej
powagi w rzeczach historyi naturalnej, chronologii, astro
nomii, fizyki, fizyologii, co wtedy pozostanie? Kilka przy
powieści wątpliwej autentyczności, pospolitość lub okru
cieństwo, odgłosy i ślady cywilizacyi niedoskonałych
i przeżytych. Zrozumiałym się staje zgroza i gniew wszel
kiej pobożnej ortodoksyi przed wtargnięciem się i groźbami
wiedzy, zrozumiałem jest uczucie pustki i trwogi, które
ogarnia chrześcijan wrogo usposobionych cudom lub oboję
tnych przed Biblią zburzoną i w proch obróconą.
*) „Credo chrześcijan“ przez Ernesta Naville b. profesora wy
działu teologii protestanckiej. Genewa 1901.
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Gdy krytyka — pisał były profesor teologii, Ed. Sche- \
rer — zniweczy nadprzyrodzoność jako rzecz nieużyteczną
a dogmata jako przeciwne rozumowi, gdy z jednej strony
uczucie religijne a z drugiej zbytnio wymagający rozum
przenikną wierzenie i zmienią je przyswajając sobie;
gdy nie będzie już innej powagi nad własne sumienie;
gdy człowiek jednem słowem, zerwawszy wszystkie za
słony i misterye, spojrzy w prost w niebo, do którego
wzdycha, czyż nie pozna on, że Bóg nie jest niczem innem,
jak samym człowiekiem, uosobionym rozumem i sumiej
niem ludzkości, i że religia pod pozorem by stać się bar
dziej religijną, przestanie istnieć *).
Nie, religia t. j. braterska organizacya rodzaju ludz
kiego, oparta na wzajemnem porozumieniu, nie przestanie
istnieć. Przestaną na pewno istnieć religie historyczne,
które nie mogą odpowiadać słusznym wymaganiom „ro
zumu" t. j. religie wrogie wiedzy. Człowiek będzie wolał
uwielbiać samego siebie niż Boga lub wierzyć w niebo
Pięcioksięgu i Bernardety Sonbirous. Niema w tern po
równaniu nic, coby nie było zupełnie słusznem i uspra
wiedliwionemu Ukazanie się Najświętszej Panny Bernardecie Soubirous pochodzi z tego samego natchnienia i z tego
samego nieba naukowego, co ukazanie się „Anioła Pań
skiego" Maryi, matce Jezusa. Protestanci, którzy wierzą
w cudowne narodzenie, pogardliwie zapatrują się na cud
w Lourdes, chociaż to ukazanie się jest o wiele lepiej uzasa
dnione, o wiele pewniej poświadczone niźli ukazanie Anioła
Maryi. To ukazanie stało się za naszych czasów; ludzie nam
współcześni, dający rękojmię wiedzy patrzyli nań, jako na
rzeczywistość nie dającą się zaprzeczyć: jeden z nich P.
Dozous, był znanym lekarzem, drugi, P. Dufo, adwokatem
Edmund Scherer: La crise du protestantisme, „Revue de DeuxMondes“ 15 maja 1861.

cieszący się rozgłosem. Ona spowodowała kilka przychyl
nych ankiet tudzież sprawozdań apologetycznych, ułożo
nych z talentem przez zasłużonych pisarzy, tak niezawisłych
jak p. Henryk Lasserre. Ono przyczyniło się do uzdrowień
mianych za cudowne; ono spowodowało wzrost bogactwa
i pomyślności w całej miejscowości i to zaledwie w kilku
latach, ono otrzymało rodzaj świadectwa autentyczności
z ręki sławnego protestanta, p. de Freycinet, byłego wychowańca szkoły politechnicznej, byłego prezydenta mini
strów, spokrewnionego z licznemi rodzinami pastorów,
z których jeden, Ariste Vignie, był profesorem teologii
na wydziale teologii reformowanej w Paryżu. Ukazanie
to zdarzyło się jednocześnie w sposób nadprzyrodzony
z odkryciem źródła, którego wody posiadają nadzwyczajną
moc leczniczą. Co znaczą owe cuda Nowego Testamentu
(zebrane przed 18 stuleci, bez żadnej kontroli, w sto lat
może po ich spełnieniu, przechowane w księgach, setki
razy przerabianych) w porównaniu z cudami w Lourdes,
szczerze stwierdzonymi przez prawników, doktorów, przez
całą redakcyę byłego dziennika le Contemporain, którego
współpracownikiem był hugonota de Freycinet, piszący
pod pseudonim Alcesta? *) *
!) Tutaj przytaczam treść listu p. de Freycinet do p. Hen
ryka Lasserre. Ten ostatni dotknięty na poły ślepotą, która zdawała
się być nieuleczalną i wciąż się pogarszała, nie wiedział, do czego
się zwrócić i do kogo udać, gdy... lecz pozwólmy mu mówić sa
memu: „Mam przyjaciela, opowiada p. Lasserre, któremu się zwie
rzam zwykle z mych radości i trosk. Dyktowałem właśnie memu
sekretarzowi list do niego, w którym między innemi rzeczami mó
wiłem o mojem przykrem położeniu i obawach na przyszłość. Przy
jaciel, o którym mówię, jak również i jego żona są protestantami
i tę okoliczność warto zapamiętać.
On mi odpowiedział po kiku dniach. Odpowiedź otrzymałem
15 sierpnia i to zdziwiło mię niepomiernie. Przepisuję ją tutaj, nie
zmieniając ani słowa: „Mój kochany przyjacielu, pisał on, twych
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Kpić sobie z cudów w Lourdes, jak to czynią pro
testanci ortodoksi i uznawać cudowne narodzenie i oko
liczności, które je poprzedzają i otaczają, byłoby równo
znaczne z wyrzeczeniem się najprostszej logiki i wszelkiej
bezstronności. Wskazywałoby to, iż się daje posłuch uprze
dzeniom a nie prawdzie, gdyż prawda historyczna prędzej
jest po stronie cudów w Lourdes.
Podaję tutaj a propos Lourdes to, co poświadczają
liczne opowiadania, stwierdzone ważnymi cudami.
„Najświętsza Panna miała ręce złożone, jak w go
rącej modlitwie, a twarz jej jaśniała w promieniach nie
skończonej szczęśliwości. To była pokora w chwale.
W chwili, gdy Bernadetta przypatrywała się wizyi, wizya,
bez wątpienia patrzyła, na łonie Trójcy Przenajświętszej,
kilka słów sprawiły mi wielką przyjemność, lecz przykro mi było
nie znaleźć twego pisma. W ostatnich dniach, wracając z Cauterets,
przejeżdżałem przez Lourdes (w pobliżu Tarbes), zwiedziłem tam
sławną Grotę i dowiedziałem się rzeczy w prost cudownych o uzdro
wieniu zapomocą tam tejszych wód, szczególnie chorób ocznych,
proponuję więc Ci zupełnie seryo spróbować. Jeślibym był katoli
kiem wierzącym, jak ty, jeślibym^był chory, to nie wahałbym się
spróbować szczęścia. Jeśli jest prawdą, że chorzy byli bezzwłocznie
uzdrowieni, to mógłyś powiększyć ich liczbę, jeśli zaś nie jest to
prawdą, to przecież na nic się nie narażasz. Dodam, że jestem
nieco osobiście zainteresowany w tern doświadczeniu. Jeśliby się
powiodło, miałbym nader ważny fakt do zanotowania! Miałbym
przed sobą czyn cudowny, lub przynajmniej zdarzenie, którego
główny świadek stoi ponad wszelkie podejrzenia.
Zdaje się, dodaje mój przyjaciel w dopisku, że wcale nie po
trzeba jechać do Lourdes, aby dostać tej wody, można bowiem
kazać ją sobie przysłać. Mam się tylko zgłosić do proboszcza z Lo
urdes, on ci wyśle. Potrzeba najpierw wypełnić pewne formalności,
o których nie mogę cię poinformować, lecz proboszcz z Lourdes da
ci odpowiednie wskazówki. Poproś także, aby ci przysłano broszurę
generalnego wikarego z Tarbes, która zawiera opis cudów najle
piej stwierdzonych.

m
na Boga Ojca, którego była Córką, na Boga Ducha Świę
tego, którego była małżonką, na Boga Syna, którego była
Matką.
Na ostatnie pytanie dziecka, rozłożyła ręce, a po jej
prawej ręce ześliznął się różaniec na nitce złotej z ziam
alabastru. Ona rozwarła wtedy swe ramiona i pochyliła
je ku ziemi, jakby chcąc pokazać swe dziewicze ręce pełne
błogosławieństw. Później, wyciągając je ku wiecznym
przestworzom, skąd niegdyś przyszedł boski posłaniec
zwiastowania, złożyła pobożnie ręce i spoglądając ku
niebu z uczuciem nie wysłowionej wdzięczności, rzekła te
słowa:
„Ja jestem Niepokalane Poczęcie“.
Rzekłszy te słowa, znikła, a dziecko wraz z tłumem
ujrzało przed sobą pustą skałę.
Obok niej słychać było łagodne szemranie cudownego
strumienia, płynącego z rynienki drewnianej do prostego
basenu *).
Można się śmiać, czytając to opowiadanie, lecz pod
warunkami, że się będziemy uśmiechali przy czytaniu na
stępującego:
„Marya, będąc poślubioną Józefowi, została brze
mienną mocą Ducha Świętego, przedtem niż zamieszkali
razem. Józef, jej małżonek, człowiek pobożny, nie chcąc
karać żony, zamierzał potajemnie zerwać z nią. Gdy za
mierzał uczynić to, oto Anioł Pański ukazał się mu we
śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawidów, nie bój się wziąć
Maryę, żonę swoją, gdyż dziecko poczęło się za sprawą
Ducha Świętego; ona zrodzi Syna i nadasz mu imię Jezus;
on zbawi bowiem naród twój od grzechów".
*) „Cudowne ukazania się i uzdrowienia w Lourdesu przez
Henryka Lassere, książkę tą, która miała największe powodzenie
w XIX wieku, przetłomaczono na 22 języków i rozpowszechniono
w więcej niż milionie egzemplarzy.

378
„To wszystko stało się, aby spełniło się to, co Pan
powiedział przez proroka":
„Oto dziewica będzie brzemienną i zrodzi Syna, a imię
mu będzie Emmanuel, co oznacza Bóg z nami.
Józef, obudziwszy się uczynił to, co mu Anioł Pański
rozkazał i wziął żonę z sobą. Lecz nie poznał jej, aż do
czasu, gdy zrodziła Syna, którem u dano na imię Jezus".
W obydwóch wypadkach proste odrzucenie cudów
nie jest, jak powiadają nieco powierzchownie, jedynym
dowodem niedostatecznego uzasadnienia. To mara nieba
biblijnego a rzeczywistość nieba naukowego czyni niezrozumiałemi i nie do przyjęcia omniemane podróże anio
łów i dziewic-matek po przestworzach nieskończoności.
Protestanci-ortodoksi mogą sobie podżartowywać z łatw o
wierności katolików a nawet nią pogardzać; katolicy zaś
mogą im odpłacić niemniej usprawiedliwioną pogardą.
Wiedza nie robi różnicy między łatwowiernością roz
maitych czasów, a dawność nie czyni jej bardziej możliwą
i godną poważania. Rzecz przeciwna jest bardziej praw do
podobną.
Protestantyzm trądy cyny i jego obrońcy mieli prze
czucie tej prawdy, to też porzuciwszy pole historyi, prze
nieśli się na pole metafizyki.
Dziwny sposób rozumowania! Aby dowieść auten
tyczności pięcioksięgu i rzeczywistości faktów tam opowie
dzianych: Stworzenie świata w ciągu 6 dni, oddzielne
stworzenie człowieka, kuszenie Ewy przez węża i Adama
(był zrodzony doskonałym a nawet mieszańcem) przez
Ewę, zarzuca się egzegezę, historyę, nie bierze się w ra
chubę ani astronomii, ani paleontologii, jednem słowem nic.
Buduje się z rozmaitych kawałków system teologiczny,
mający jako podstawę coś, co nie da się udowodnić i w y
ciąga się wnioski przy pomocy trzech dyalektyk — jedną
bowiem uznano za niedostateczną. Co Bóg mógł zrobić,
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zapytują? I co byt powinien zrobić? Oto jest pytanie. Co
Bóg m ógł zrobić, nikt nie może wiedzieć, gdyż nikt nie
zna „Boga"; eo on powinien był zrobić, nikt nie wie, gdyż
nikt nie jest „Bogiem".
Mało na tern zależy. Potrzebaby widzieć, z jakim ru
chem pełnym pewności, jeden z teologów protestanckich
p. Guizot w swych Rozmyślaniach nad istotą religii chrze
ścijańskiej daje odprawę zuchwalcom, którzy śmieją spierać
się o prawdziwość pewnych twierdzeń jego metafizyki.
Były mąż stanu kieruje „Bogiem" na korzyść swego oso
bistego dogmatyzmu, jak niegdyś kierował większością
parlam entarną na korzyść swego ministerstwa i swych
teoryi politycznych. Pierwsze pytanie: Jak przyszedł czło
wiek na ziemię? Drugie pytanie: Skąd przyszedł? Roz
wiązaniu danemu przez transformistów, którzy uznają po
wolnie postępujący rozwój istot i możliwość ich pow sta
nia jednocześnie w wielu miejscach naraz, przeciwstawia
zgodnie z opowiadaniem Rodzaju stworzenie człowieka
przez tchnienie, człowieka z rąk Stwórcy w stanie dosko
nałości.
Po co ta teorya o doskonałości pierwotnej człowieka
wbrew wszelkiej oczywistości i stwierdzeniom najbardziej
pewnym ? Ta pierwotna doskonałość była bowiem nie
zbędną, według wszystko przewidującego planu teologicz
nego, aby mógł mieć miejsce dogmat upadku, który ze
swej strony uczyni niezbędnym dogmat odkupienia! Adam
„grzeszy" aby dać możność rodzajowi ludzkiemu po pierw 
sze: być potępionym, pow tóre: zbawionym. Skreślcie bo
wiem grzech pierworodny, a przyjście „Syna Bożego" na
ziemię, aby być ukrzyżowanym z powodu przekroczeń,
których nie popełnił, staje się niepotrzebnem. Otóż po
trzeba, popierwsze: aby to przyjście „Syna Bożego" się
spełniło i podrugie, aby śmierć niewinnego i jego męki
bez granic stały się rzeczywiście odkupieniem. Potrzeba,
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aby Bóg zabił Boga, by przebłagać Boga. Stąd pochodzi
niezbędność cudownego urodzenia, zdarzeń nadprzyrodzo
nych w życiu Jezusa, jego zmartwychwstania, jego wnie
bowstąpienia. Nie pytajcie, czy wszystkie te „fakta* nadprzyrodzonoe są dostatecznie uzasadnione. Oto się wcale
nie rozchodzi. Należy, iżby były prawdziwe. I należy, aby
były prawdziwe, jeśliby bowiem nie były prawdziwe, to
rodzaj ludzki zgubiony przez Adama, nie byłby zbawiony
przez Jezusa Chrystusa. Nie odwołujcie się na to, że ro 
dzaj ludzki był tak mało zbawiony, że po 18 wiekach
które upłynęły od zabójstwa Syna Bożego z woli Boga,
trzy czwarte ludzkości nie znają Jezusa. Najprzód nie roz
chodzi się o to; po drugie polityka kolonialna i polityka
misyonarskaj nie wypowiedziały ostatniego słowa; nakoniec, posłuchajcie, coby się stało, gdyby nie uznano jako
prawdy wymysłów kilku teologów:
„Nikt, woła Guizot, nie mógłby powiedzieć, do ja
kiego stopnia poniżenia i rozluźnienia doszedłby rodzaj
ludzki “.
Społeczeństwo zepsute i osłabione ginie w olbrzymich
katastrofach; żelazny pług rewolucyi łamie ludzi, jak
bryły ziemi; w krwawych bruzdach kiełkują nowe poko
lenia; dusza w rozpaczy woła znowu... To straszne. Zda
wałoby się, że dopóki grano i oklaskiwano sztukę inscenowaną przez teologów, nie było ani „katastrof14, ani prze
wrotów, ani krwawych brózd. Rzezi, których pełną jest
historya chrześcijańska, prześladowania, szubienice, stosy
do palenia, okrutne ekspedycye — to wszystko urojenia.
Aby się ludzkość odrodziła i zbawiła, należy wierzyć
w Boga antropomorficznego, w ograniczone niebo, w zdegenerowanego Adama, w cały szereg baśni dziecinnych
lub niedorzecznych. Należy wierzyć!
Ta argumentacya metafizyków na wymarciu i teolo
gów, których klientela się rozprasza, jest ostatniem schro-

Biskiem wierzących w nadprzyrodzoność chrześcijańską.
Oni nie mają na swe usługi nic nad „bombynans in vacuo\
Lecz jakże próbują wyciągnąć z tego najwięcej korzyści!
Wynajdują „nową dyalektykę", dowodząc za pomocą na
der subtelnych rozumowań, że to, co istnieje mało ma zna
czenia, to zaś co nie istnieje, mogłoby istnieć, wskutek
ezego powinnoby istnieć.
Są podobm pod tym względem do doktorów neokatolicyzmu, który za przykładem p. Brunetiere, ogło
siwszy „bankructwo wiedzy", twierdzą, że boskość Jezusa
Chrystusa „nie udowadnia się“. Albo się ją uznaje, albo
S1S jej przeczy; albo się w nią wierzy, albo nie; tak jak
w nieśmiertelność duszy, w istnienie „Boga". Nadto: „wie
rzy się, ponieważ chce się wierzyć, dla przyczyn moral
nych, ponieważ się czuje potrzebę pewnej wytycznej, ja
kiej ani przyroda, ani człowiek nie mogliby znaleść w sobie.
Lecz jest trudną lub niemożliwą rzeczą wzbudzić w sobie
to uczucie, i to w tern znaczeniu należy rozumieć, że
wiary nie można dać samemu sobie 2).
Kłopotliwe położenie! Jeśli wierzenie w boskość Je-X
zusa nie jest wynikiem badania, egzegezy, jeśli z drugiej
strony „wierzenie zależy od woli" i „jest trudną a nawet
niemożliwą rzeczą „wzbudzić w sobie uczucie", to nie
wiadomo właściwie, co pozostaje z religii i wiedzy. To
zarazem bankructwo wiedzy i religii. Tern bardziej nie
można sobie wytłómaczyć jak, jeśli według słów p. Bru
netiere, „boskość Jezusa Chrystusa czyni jego cuda i jego
posłannictwo prawdopodobnymi, jak boskość ta i to po
słannictwo mogłoby się utrzymać w razie stwierdzenia,
że cuda te nie znajdują oparcia w historyi i mają cha
rakter apokryficzny ? Jeśli się nie ustanawia zupełnego
sceptycyzmu, zupełnej bezsilności rozumu ludzkiego i nie
J) Ferdynand Brunetiere. „Wiedza

i Religia", Strona 62.
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wyprowadza się z tego sceptycyzmu i z tej bezsilności
obowiązku niewolniczej uległości względem ustanowionych
kościołów, to powraca się zawsze do kwestyi chronologii,
egzegezy, poszukiwań historycznych t. j. do wiedzy.
Z chwilą zaś, gdy Jezus, jako Bóg lub człowiek, na
leży do historyi, zależnym się staje od badania, które
0 wszystkiem decyduje. W szystkie „należy* protestanty
zmu supranaturalistycznego, wszystkie „chcę* neo-katolieyzmu nie zmienią istoty rzeczy, a istota rzeczy sprowadza
się zawsze ku panowaniu wolnego badania i wiedzy t. j.
do wyższości tego, co nazwano „dowodem zewnętrznym*;
ten zaś prowadzi do wniosków antichrześcijańskich.
Dlatego to w ostatnich czasach kilku chytrych teolo
gów, używając na usługi teologii fortelów godnych sta
rego przebiegłego ajenta, uroili sobie dać przewagę do
wodom wewnętrznym nad zewnętrznymi, co ma oznaczać,
że się odwołali do tajników serca każdego, ktoby uważał
za stosowne głosić postanowienie metafizyki, w celu roz
wiązania zagadnień li tylko historycznych. Postępując
w ten sposób, tylko podjęli na nowo w stylu bardziej
rozwlekłym rozwiązania mistyczne pastora szwajcarskiego
Vinet.
Ten liberał-teolog zwrócił uwagę, że dowody ze
wnętrzne, krytyka, erudycya, cud, rozumowanie nie wy
starczają, aby uznać boskość Jezusa i chrześcijaństwa —
ponieważ, mówi on, trzy rzeczy są pew ne: pierwsza rzecz,
że te dowody nie zdołały dotychczas i długo jeszcze nie
zdołają nakazać milczenie niedowiarstwu, któremu, jak
1 za czasów św. Pawła, nie brak specyalnych dowodów,
aby osłabić w nas w iarę; druga rzecz tak samo pewna,
że po uwierzeniu w te rzeczy, pozostaje czyn nader ważny
a mianowicie zlać się duszą z otrzymanemi prawdami i to
będzie dopiero prawdziwa wiara; nakoniec trzecia rzecz
jest, że nader szczęśliwie ten ostatni czyn nietylko uzu-
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pełnia pierwszy dla wielu osób, lecz wystarcza sam sobie
i zastępuje wszelki inny dowód 1).
Możnaby usprawiedliwić odwoływanie się do dowo
dów „w ew nętrznych“, gdyby się rozchodziło o religię,
mającą za jedyną podstawę kult ideału; nie ma zaś ono \
racyi bytu, jeśli chodzi o religię, gdzie fakta są tak ściśle
związane z doktrynami. Odwoływanie się do najtajniej
szych uczuć serca nie zdoła udowodnić prawdziwości
zmartwychwstania (a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał —
powtarzał Vinet za św. Pawłem —to wiara jest próżną) jak
mi nie udowodni, że dwa razy dwa - pięć, że kij ma tylko
jeden koniec, że najkrótszą drogą między dwoma punktami /
jest linia krzywa.
Gdy religia historyczna zmuszona jest odwoływać
się, jako do decydującego dowodu, do uczuć mistycznych
i indywidualnych, wtedy porzuca logikę i pozostaje poza
obrębem wiedzy.
Nieszczęsna w polityce, bezużyteczna lub niebez
pieczna dla moralności, nakoniec wroga wolnemu badaniu,
nie zdoła ona być niczem innem, jak kulą łańcucha dla j
niewolników lub maską hipokryzyi.
') Vinet: „Słudya Ewangeliczne“ str. 197.

ROZWIĄZANIE.
„Wszystkie wielkie reformy, które
dokonano, polegały nie na tworzeniu
czegoś nowego, lecz na burzeniu
starego".
Buckie.

Tymczasem ten budynek religijny, który ma być
popękany, podkopany, wstrząśnięty w swych podstawach,
potępiony przez wiedzę, rozum, przez zespolenie wszyst
kich sił żyjących, mających przyszłość przed sobą, nie
przestaje istnieć i pozostawać w oczach tłumu władcą nie
wzruszonym. Czyż nie jest to cudem, i jednym z najwięk
szych? Jak to sobie wytłómaczyć ?
To jest pytanie podobne do tego, które zadawali
obrońcy pogaństwa na wymarciu chrześcijanom, znajdu
jącym się na drodze do zwycięstwa. Pogaństwo, mające
jeszcze tylko kilku wiernych, wyszydzane dla swych nauk,
pogardzane dla swych obrzędów, kąsane i szarpane ironią
Lukiana, tego poprzednika Voltair’a, żyło pod ochroną
dawnych wspomnień i starodawnej łatwowierności. Tak
wznosi się na widnokręgu sylwetka starego dęba, o so
kach wyczerpanych, o pniu zjedzonym przez robaki,
o uschłych korzeniach — prawdziwe widmo dawnej potęgi — dając jednak niektórym w cieniu wieczora złudze
nie majestatu i życia.
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Chrystyanizm ma za sobą wiele wieków legend i XV
wieków panowania. Przedstaw ia się dla swoich wiernych,
dla swej klienteli, składającej się z kobiet i dzieci, jako
schronisko pełne nadziei, jako szkoła błogiego poddania
się cudzej woli, jako przedsionek zbawienia, prowadzącego
do^ nieba. Oni widzą w nim zakłady miłosierdzia i modlitwy,
k tóre on stworzył i utrzymuje. Fenelon ~ Fenelon z legendy
a nie Fenelon Saint-Sim ona — św. W incenty a Paulo,
siostry miłosierdzia są wzorami, którym się z lubością
przypatrują. Aureola świętości, otaczająca twarze kilku
osobistości kościoła, przeszkadza im widzieć postacie żą
dne władzy i gwałtowne a tak liczne w history i kościoła.
Nauczanie dogmatyczne, kazuistyka, ograniczoność
prześlizgują się po czystem ich sumieniu, nie pozosta
wiając śladów. Wspomnienie kilku przypowieści, ^słodycz
pewnych zasad, przypisywanych Jezusowi, opowiadania
z opisami odwagi męczenników i ich wzniosłego zapar
cia się, zapełniają umysł i nie pozwalają wkraść się
powątpiewaniu. Szczere i rozrzewniające swą prostotą
poświęcenie kilku księży wiejskich, oczernianych wielo
krotnie, napastowanych często z brutalną głupotą, sta
nowi jakby palladium dla upadającego chrześcijaństwa.
Jakkolwiek rzadkie są te wypadki rzeczywistego przeko
nania i szlachetnej szczerości, wystarczają jednak, aby
uchronić starą religię od zupełnego rozkładu. One zabalzamowały chrystyanizm swoimi cnotami. Podobnie
dzięki kilku kawałkom korzeni wonnych przechowują się
mumie wiekami.
Byłoby błędem i małostkowym sposobem polemiki
odmawiać kościołom wszelkiego dobroczynnego wpływu.
Nie zdołały nawet w sobie zabić w zupełności uczucie
ludzkości. W przeszłości wyświadczyły one prawdziwe
usługi; obecnie rozporządzają na swą korzyść czynami
godnymi sympatyi i szacunku.
4. Dide: „Religie".
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Dziwny zaiste los chrześcijaństwa! W swych począ
tkach, w pierwszych wiekach nie zdołał uzyskać uznania
w inny sposób, jak za pomocą nadprzyrodzonych czynów,
nieprawdziwych legend, za pomocą całego systematu
0 ziemi i niebie — system atu niedorzecznego. Obecnie przy
szły nowe niebiosa i nowe ziemie; legendy, jak ptaki śmier
telnie ranione, konają na ziemi; cuda ośmieszono, nie
wierzą więcej w proroctwa.
Arka święta milczy; nie słychać wyroczni.
Niegdyś nadludzkość, anti - ludzkość dała możność
chrześcijaństwu powstać i rozpowszechniać się; dzisiaj,
jeśli ma kilku zwolenników, to pomimo nadprzyrodzonościtylko pod wpływem cnót, zapożyczonych u samej czystej
ludzkości.
Kościoły znajdują jeszcze inne źródło swej trwałości:"
tym jest zwyczaj. Ośmnaście wieków praktyk chrześcijań
skich stworzyły atawizm nadzwyczaj silny. Bronią je tradycye rodzinne i przodkowie. Zmarli stają w obronie rze
czy martwych.
To, co się stało, gdy się rozległ krzyk proroczy:
„Wielki Pan nie żyje“ pow tarza się w tej chwili. Ludzie
już nie wierzą, lecz spełniają obrządki.
Nie troszcząc się o istotę kultu i o jego właściwe
znaczenie, włościanie IV i V wieku modlili się w dalszym
ciągu do Appolina, Jowisza i Minerwy, oddając hołd i cześć
nowym bóstwom: Jezusowi, Duchowi w postaci gołębia
1 Maryi. Nie zbytnio bowiem rozróżniano. I za naszych
czasów dla wielu którzy uczęszczają do kościołów,
dogmat jest tylko ciemnym labiryntem, gdzie błądzi ich
rozum. Wieluż jest, którzy rozumieją znaczenie Trójcy?
Wieluż jest, którzy rzeczywiście wierzą w piekło, w raj,
w aniołów i dyabła? Wieluż jest, dla których cudowne
narodzenie jest tylko baśnią, słuchaną niechętnie, gdyż
pobudza ich do szyderstw wolteryańskich.
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A przecież spełniają obrządki, mniej co prawda niż
niegdyś, lecz spełniają. Kościół bowiem rozciąga swą
czynność społeczną na wszystkich i wszystko. Bierze
istotę ludzką już przy urodzeniu w swoją opiekę przez
chrzest i me opuszcza jej, aż ostatnia gruda ziemi spa
dnie na trumnę. Pośredniczy we wszystkich układach, we
wszystkich głównych zdarzeniach życia. On kieruje i nad
zoruje najpoważniejsze biura dla pośrednictwa małżeństw
i pracy. On jest w naszem niezadowolonem społeczeń
stwie, pozbawionem wesołości i zabaw, ośrodkiem, gdzie
się skupia próżność kobieca i rozrywki.
^ Jeden z publicystów o przenikliwym umyśle p. Ranc?s
zwrócił uwagę, że po wsiach dziewczęta i kobiety jedynie
do kościoła mogą wdziać swe świąteczene ubranie. Spo
strzeżenie zdaje się być małej wagi, lecz jest nader sub
telne i ważne.
Udział Kościoła w polityce, szczególnie w krajach
monarchicznych, jest niezmiernie ważny. Rządy opierają
się na Kościele, a ten ze swej strony udziela im poparcią.
Cesarstwa, królestwa, nawet Rzeczpospolita są w pewnych
okresach od niego zależne. On ofiaruje im pod warunkiem
odwzajemnienia się swe wpływy, swe poświęcenie, a w razie
potrzeby swą pozorną uległość. Gdzie znajdzie despotyzm
tak zupełnego współwinowajcę, jak właśnie w religii, która
oddaje niebo na jego usługi, głosząc, że wszelka władza
pochodzi od Boga, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa?!
Czyż nie chrześcijaństwu zawdzięczamy tę potworną instytucyę: Królestwo z Bożej łaski, stwierdzenie komuni
zmu cesarskiego, naukę, która zastrzega władcom wszyst
kie prawa, pozostawiając poddanym tylko obowiązki?
„W edług prawa, powiada św. Augustyn, wykładając
św. Jana, stworzył Bóg bogatych i biednych z tej samej
ziemi; ta sama ziemia nosi jednych i drugich. Według
praw a ludzkiego można powiedzieć: Ten dom jest mój,
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ten niewolnik jest mój. Lecz prawo ludzkie jest niczem
innem, jak wolą cesarza. Dla czego? Gdyż przez świeckich
cesarzy i królów Bóg rozdawał prawo ludzkie między ro
dzaj ludzki. Obalcie prawo cesarskie: kto się ośmieli
powiedzieć: ten dom jest mój, ten niewolnik jest mój!“
Do tych środków panowania i gnębienia dołączają
kościoły chrześcijańskie jeszcze inny, nie mniej straszny:
potęgę pieniędzy. Nigdy w starożytności żadne wierzenie
metafizyczne nie rozporządzało podobnymi zasobami pie
niężnymi jak chrześcijaństwo, czy to w budżetach państw,
czy przez nagromadzenie bogactw lub ofiar osób prywa
tnych. Roczne dochody rozmaitych kościołów dosięgają
sumy większej niż miliard. Proszę tylko pomyśleć, wiele
poświęcenia szczerego lub pozornego można wspomódz
tak olbrzymią sumą. Każdego dnia, o każdej godzinie ty
siące głosów zwiastują wyższość kościołów chrześcijańskich,
nie szczędząc przytem przekleństw i obelg swym prze
ciwnikom, którzy przecież także przyczyniają się swoją
cząstką do urzędowych kosztów tych kazań.
Jeśli będąc w takich warunkach, rozporządzając ta
kimi środkami, chrześcijaństwo stanowi potęgę, to niema
w tern nic dziwnego i trudnego do wytłómaczenia; lecz
że ta potęga, tak stworzona, tak urządzona, tak wzboga
cana od wieków, kłoni się ku powolnemu upadkowi, to
właśnie jest cudem, wielkim cudem i ten cud jest prawdą.
Rzeczywiście, jeśli kiedy jakiekolwiek kościoły były
zaopatrzone w środki obrony i panowania, to były to ko
ścioły chrześcijańskie. W ciągu czternastu wieków miały
one do swego rozporządzenia wyroki wygnania, konfi
skatę, karę śmierci, wyjątkowe sądy, więzienia, t. zwane
„Inpace",tortury pod wszelkiemi postaciami, szafoty i stosy
do palenia. Kto tylko ośmielił się pisać przeciw nim, był
najsurowiej karany. Najmniejsze przekroczenia, które ich
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nietolerancya zdołała spostrzedz, pociągały za soba okru
tne kary.
Te okrucieństwa szalały jeszcze w XVIII wieku. Vol
taire musiał pójść na wygnanie, Diderot był zamknięty
w forcie Leveque, Jana Jakóba Rousseau rozkazano are
sztować. Ledwie na 24 lata przed rewolucyą popełniono
we Francyi jedną z tych pobożnych zbrodni, na które się
wzdryga dusza ludzka. Ten krwawy dramat, znany jest
w historyi pod nazwą mordu sądowego szlachcica de la
Barre. Przytoczę główne szczegóły:
9 sierpnia 1765 r. odkryto w Alteville, że krucyfiks
z drzewa, ustawiony przy wejściu na most nosił ślady
kilku cięć. Bezzwłocznie zawrzało wśród zwierzchności
kościelnej. 10 sierpnia biskup dyecezyi de Lamothe udał
się boso i z powrozem na szyi w towarzystwie swego
kleru na most, gdzie się znajdował sprofanowany krucy
fiks. Po odprawieniu obrządków stosownej pokuty wygłosił
on kazanie, w którym przywoływał na sprawców święto
kradztwa „najcięższe kary w świecie doczesnym, a w przy
szłym męki wieczne“. Zwierzchność sądowa aż nazbyt
spiesznie usłuchała tego wołania, bardziej godnego kapłana
Molocha, niż sługi Boga miłosierdzia.
Śledztwo rozpoczęto i prowadzono w duchu czasu.
W tej epoce, zauważa prawnik Beccaria „najlżejsze poszlaki
wystarczały do skazania obwinionego, a gdy chodziło o wy
stępki większej wagi, sędzia miał prawo nawet odstępować
od prawa".
Tymczasem nie można było nic wykryć i śledztwo
miało się zakończyć ujemnie, gdy pewien fechmistrz, na
zwiskiem de Nature, zgłosił się i podał, że słyszał pe
wnego dnia szlachcica de la Barre, oraz panów d’Eslalonde i Moisnel, chełpiących się tern, że nie zdjęli wcale
swych kapeluszy i nie uklękli, gdy procesya Bożego Ciała
przechodziła przez plac św. Piotra. To wystarczyło w zu-
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pełności, aby wydać rozkaz aresztowania d’Eslalonde,
Moisnel’a i de la B arre’a. D’Eslalonde zdołał uciec i schro
nił się w Ferney u Voltaire’a; de la Barre był młodym ofi
cerem, spokrewnionym z najprzedniejszemi rodzinami Pikardii, Moisnel był dzieckiem lat 16-tu.
Przesłuchiwano de la B arre’a: „Co robił Pan dnia
9 sierpnia wieczorem, w czasie gdy krzyż uszkodzono ?“
La B arrre odpowiedział: „Tego wieczoru jadłem obiad
u mej krewnej de Villancourt, przełożonej klasztoru. Pó
źniej grałem na skrzypcach; następnie udałem się na
ognie sztuczne; nakoniec do pani Douville de Maillefeu,
gdzie tańczono do północy; nie przechodziłem przez most".
Wszystkie te szczegóły uznano za prawdziwe.
„Moisnel, pytany z kolei, uroczyście twierdził, że
jest niewinnym w sprawie uszkodzenia krzyża, lecz przy
znał się, że słyszał de la B arre’a i młodego Douville de
Maillefeu śpiewających bezbożne i sprośne piosenki, i że
sam śpiewał. Douville de Maillefeu był uwięziony a wraz
z nim jego kuzyn Dumaynial de Saveuse, podejrzany
o współudział w śpiewaniu. Nie zadowolono się zwykłem
przesłuchaniem. Aby zniewolić de la Barre do zeznań,
poddano go strasznym męczarniom, użyto przeciw niemu
rodzaj to rtu r zwany „hiszpańskim butem “, narzędzia po
zwalającego stopniowo zwiększać bóle za pomocą t. zw.
klinów; but taki ściskał kości aż do ich zdruzgota
nia i zmiażdżenia. Mamy protokoły tych posiedzeń peł
nych okrucieństwa i śmiertelnej trw ogi i można tam
czytać:
„Pytanie sędziego skierowane do p. La Barre. Czyż
pan nauczył Moisnel’a piosnki, zaczynającej się od słów:
Un jour que saint Cyr naquit
II fut grande fete au paradis.
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„Odpowiedź: Możliwem jest, żem ją śpiewał; lecz
nie uczyłem jej Moisnel’a.
Pytanie: Czy Pan sprofonował hostyę?
„Odpowiedź: Zaprzeczam temu jaknajbardziej sta
nowczo.
Tutaj pachołkowie ujęli go w swoje ręce i poddali
pierwszym torturom — t. j. torturze pierwszego klina.
Pomimo bólów, jakie uczuwał, La Barre zaprzecza
w dalszym ciągu, a protokół dodaje z lakonizmem, który
wywołuje dreszcze:
„Przy drugim klinie:
„Te same pytania — te same odpowiedzi.
„Przy trzecim klinie...
„To była chwila najstraszniejszych tortur. La Barre
stał niezłomnie przy swem przeczeniu... Protokół podaje
to w suchych, bezdusznych wyrazach urzędowego stylu,
nam się jednak zdaje, że ani Shakespeare, ani V ictor Hugo
na stronicach swych dzieł najbardziej porywających nie
zdołali osięgnąć tego stopnia tragizmu.
„Myśmy mu przedstawiali, powiada protokół, że to
tylko początek bólów i że może sobie ulżyć, przyznając
się do swych zbrodni i nazywając współwinnych.
„Rzekł, iż powiedział nam fprawdę; jeśliby zeznał co
innego, to będzie to przeciwnem prawdzie i skutkiem
gwałtowności męczarń.
„W tedy pokazaliśmy skazanemu czwarty klin, dla
zwykłej tortu ry, i cztery inne kliny dla to rtu ry nadzwy
czajnej, wszystkie ustawione jedne nad drugiemi, gotowe
do uderzenia i wbicia.
„Ponownie wezwaliśmy skazanego by zeznał nam, czy
nie miał wspólników, zachęcaliśmy go zeznać nam to dla
zmniejszenia jego winy i dla ulżenia sumieniu.
„Rzekł, iż powiedział nam prawdę, jeśliby zeznał co
'

\

innego, to będzie to przeciw prawdzie i skutkiem gwał
towności męczarń".
Piękna i bohaterska odpowiedz! Biedny młody czło
wiek, miażdżony i druzgotany, nie miał ani chwili słabości.
Uznano, „że był oskarżony i udowodniono mu uczenie
innych i śpiewanie bezbożnych, niegodziwych i bluźnierczych przeciw Bogu pieśni, zbezczeszczenie znaku krzyża...
i skazano na wycięcie języka i ścięcie g ł o w y T o się
stało w przededniu rewolucyi francuskiej.
W obliczu śmierci de la Barre dał dowody dumnego
stoicyzmu: Sam sobie opasał oczy i dzielnie się trzymał
przed katem; ten pełnym szybkim cięciem uciął mu
głowę. Tłum, w którem widać było także księży, tłum
ciemny i krwiożerczy, tłum który miał w sobie jeszcze
dzikie instykta fanatyzmu, ten tłum okrutny przyklaskiwał..."
Podczas Rewolucyi i dopóki trw ała polityka rzezi,
która tę Rewolucyę krwawo plami i kala, ten sam tłum,
tłum roznamiętniony również dzikiemi instynktami, przy
klaskiwał męczarniom, wygnaniom byłych prześladowców,
łącząc w jednem uczuciu winnych i niewinnych. Gdy Bo
naparte zwrócił kościołom ich dawne przywileje i boga
ctwa, podjęły one na nowo swe uroszczenia, a gdy przy
szła Restauracya, zwróciły się z największą zaciekłością do
prześladowań. To był biały terror, południe Francyi spla
mione krwią, panowanie de Trestaillons. Prześladowano
setki osób, wydano niezliczoną ilość wyroków za w ystę
pki obrazy religii. Najniewinniejszy żart i dysputa najbar
dziej poważna — piosnki Berangera i Resumes de Senancour’a — wszystko to miano za zamachy na kościoły
chrześcijańskie.
Nie zadowolono się tern i przyszedł dzień (i ten
dzień— to prawie wczoraj), gdy parlam ent francuski wskrze
sił ducha najgwałtowniejszych inkwizytorów, uchwalając
prawo o świętokradztwie. Ta przeszłość, którą się zbytnio
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zapomina, a tak niedaleka, której pojawienie się na nowo
widzimy przy sposobności, ta przeszłość objawiła się w ca
łej swej ograniczoności i okrucieństwie podczas dyskusyi
i głosowania nad tą religijną ustawą Głęboko zakorze
niona nietolerancya okrutna, którą on w chwilach słabo
ści, gdy się czuje bardzo słabym, stara się skryć, wyszła
na jaw. Kościół domagał się przez jednego sobie oddanego
polityka p. de Peyronet,, uchwalenia prawa, gdzie „zbro
dnia", bezbożności była zrównaną z ojcobójstwem! „Profanacya naczyń świętych i poświęconej hostyi, brzmiał
projekt prawa przedstawionego w imieniu kościoła, sta
nowi zbrodnię świętokradztwa; profanacya naczyń świę
conych ma być karaną zwykłą śmiercią; profanacya po
święconych hostyi ma być karaną karą ojcobójców." Ojcobójca, według prawa owego czasu, miał być prowa
dzony na szafot bosy i z głową okrytą czarnym welonem.
Po przeczytaniu mu wyroku skazania, ucinano mu rękę,
a potem głowę. To był powrót do postępowania, od któ
rego zginął la Barre. W r. 1825, a więc w środku XIX.
stulecia, kościół wprowadzał w nasze prawodawstwo
zbrodnię Bogobójstwa. Domagano się więc od prawoda
wców francuskich, w V4 wieku po Rewolucyi, kary śmierci
na bezbożnych i to powołując się na Jezusa i Ewangelie!
Mówca kleru p. de Bonald, wyszydzając z pewnością
człowieka o niezaprzeczonej wiedzy, „rzekomą filozofią
dusz czułych, którzy widzą w chrześcijanizmie tylko jedną
stronę", przypominał im, „że chrześcijanizm ma tyle gróźb
dla zbrodni, ile obietnic dla cnoty. Podnoszono głosy, mó
wił dalej, przeciw karze śmierci, lecz jeśli dobrzy winni
społeczeństwu swoje życie, jako służbę, to źli winni je
jako przykład... Zbawiciel prosił o łaskę dla swych prze
śladowców, lecz nie usłuchał Go Ojciec. Rozciągnął
nawet karę na cały naród, który bez zwierzchnika, bez
ziemi i bez ołtarza wlecze za sobą przekleństwo, które
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nań spadło *). Jeden z mówców zauważył, że religia na
kazuje człowiekowi wybaczać; tak, lecz rozkazuje władzy
karać; „ponieważ, powiada apostoł, nie bez powoda nosi
ona miecz". Mówca kleru zakończył temi zastanawiającemi
słowami: „Co się tyczy zbrodniarza - świętokradcy, cóż
czyni się innego, wydając wyrok śmierci, nad to, że stawia
się go przed jego sędzią naturalnym". Prawo uchwalono.
Pomimo zasady Ecclesia abhorret a sanguine, dziesięciu
duchownych, wchodzących w skład Izby panów, głosowało
za karą śmierci.
Zgadzało się to z logiką i tradycyą ich kościoła
i wszystkich kościołów chrześcijańskich, ponieważ prote
stanci, szyzmatycy wszędzie, gdzie mieli w swych rękach
panowanie, nie okazali mniejszej nietolerancyi. Zgadzało
się to również — potrzeba to przyznać — z logiką wszyst
kich teologii. Jeśli Bóg rzeczywiście ma swe prawa, dla
czego wykonywanie tych praw ma być bardziej ograni
czone, niż praw ludzkich! Należy wybierać między ludzkoś
cią bez Boga — w tern zrozumieniu, jakie nadają temu słowu
kościoły — a ludzkością z Bogiem historycznym i pra
wami złączonemi z takiem pojęciem boskości.
Dlatego to kościoły wszystkich nazw i wszystkich
krajów wprowadziły w prawodawstwo przestępstwo obrazy
moralności religijnej i dlatego jedyną poważną odpowie
dzią, którą im dano, była: „Prawo nie zna Boga“. W imieniu
moralności religijnej, za panowania Napoleona III, Proud-

9 Żadne twierdzenie, zauważa słusznie Proudhon, nie jest tak
fałszywe. Mozaizm istnieje dotychczas. Jest tak samo żywy jak
chrześcijanizm. Zmienił się, lecz nie przeistoczył się ani co do
swej istoty, ani co do swej treści; ma wspaniałe świątynie w Frank
furcie, w Kolonii i w innych miastach. Otrzymuje płacę od pań
stwa we Francyi. Nigdy naród żydowski nie był tak silnym, tak
licznym, tak bogatym i wolnym". J. Proudhon: Jezus, p. 670.
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hon był skazany na trzy lata więzienia; w imieniu moral
ności religijnej, za czasów obecnej Rzeczypospolitej, jeden
z wiodących spór o wiarę, obwiniony o prowadzenie
dysputy o dogmacie Komunii bez należnego szacunku,
był skazany przed sądem przysięgłych — to się działo
w roku 1873 — i zasądzony na 5 lat więzienia. W kilka
miesięcy później, w imię chrześcijaństwa, pewne zgroma
dzenie parlamentarne, posłuszne kościołowi, wydało po
nownie przeciw wolnomyślnym wyroki z czasów Lud
wika XIV, z epoki odwołania Edyktu z Nantes. Ten
zamach na wolność sumienia, na wolność pogrzebów zna
lazł ogólną aprobatę całego kleru katolickiego. Publicyści
chrześcijańscy, najbardziej zapaleni wówczas w głosze
niu praw wolności, oklaskiwali wszyscy razem to po
gwałcenie wolności. A gdyby jutro stali się ponownie
panami, pierwsi domagaliby się w imieniu praw Boga
i prawdy religijnej, kary na bezbożność. Pomimo tych za
czepnych powrotów ich dawnej potęgi, pomimo praw
i więzień, pomimo najrozmaitszych olbrzymich zasobów,
które myśmy tylko niedostatecznie wyliczyli, powaga
chrześcijanizmu i kościołów w krajach katolickich, prote
stanckich, szyzmatyckich stopniowo lecz stale się zmniejsza.
Opinia odwraca się od źródeł kościelnych; idzie
swoją drogą. Miliardy, królowie z bożej łaski, zwierzchnicy
Rzeczypospolitej lękliwi, ulegli lub ujarzmieni, nie będą
w stanie cofnąć umysłu ludzkiego. Są pochyłości, po których
się ponownie nie wchodzi. Pomimo olbrzymiej sieci wpły
wów, rzuconej potrochę wszędzie, dogmata i wierzenia
znikają i zamierają. Robotnicy uśmiechają się lub oburzają, gdy się mówi: „Dla ludu niezbędna jest religia“.
Już nie uważają, aby piosnka legendy, opowiadająca o ra
dościach Raju, wzbudzających strach, i o męczarniach Piekła,
wzbudzających śmiech, aby ta piosnka była dobrą pio
senką. Wolą męską pieśń pracy i hasło — nawet straszne —
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wolności i możliwego szczęścia. Ludzie wolnego badania
stronią od kościołów, jedni ze smutkiem, myśląc o nie
zbędnych walkach, in n i-o b o jętn i lub z uśmiechem pogardy.
Chrześcijanizm możnaby porównać ze starym ptakiem,
którego wsadzono pod dzwon maszyny pneumatycznej. Za
każdem poruszeniem koła ilość powietrza się zmniejsza,
a ptak uderza skrzydłami na znak smutku i śmierci.
Agonia będzie długa; lecz rozwiązanie nieuniknione.
Przyjdzie bez gniewu i nienawiści. Siła samej rzeczy, we
wnętrzna logika, wiedza dokończą swego dzieła. Ludzkość
spostrzeże się z dniem każdym więcej, że ją łudzono uro
jeniami. Baśnie, któremi ją kołysano i oszukiwano w dzie
ciństwie, nie odpowiadają rzeczywistości; opowiadane
historye są legendami, które znikają przy świetle wolnego
badania. Moralność jednostkowa i społeczna, którą mają
niby bronić, nie będzie mogła się utrzymać, oparta na błę
dnych faktach lub omamach rozumu.
Moralność jest, powinna i nie może być czem innem,
jak tylko wypadkową wzajemnych interesów i współdziała
nia jednostki i narodów. Prawa, powiedział Montesquieu,
są wyrazem niezbędnych stosunków, wypływających z na
tury rzeczy.
Ludzkość, uorganizowana naukowo, będzie postępo
wała naprzód, bezwątpienia powolnie, leez także z większem bezpieczeństwem, porządkiem, godnością i spraw ie
dliwością, niż ludzkość zbałamucona teologią.
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